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Apresentação
Objetivos do manual
Este manual visa detalhar os tópicos do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível
de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), de forma
a esclarecer possíveis dúvidas sobre métodos de cálculo e aplicação de seu conteúdo.
Para tal, os conceitos e definições apresentados no RTQ-C são explicados e os métodos,
justificados.
Cabe salientar que nenhuma regulamentação por si só garante um edifício de qualidade.
Maiores níveis de eficiência podem ser alcançados através de estratégias de projeto e por
iniciativas e cooperação dos diversos atores ligados à construção dos edifícios (arquitetos,
engenheiros civis, eletricistas, mecânicos e empreendedores). Os usuários também têm
participação decisiva no uso de edifícios eficientes através dos seus hábitos, que podem
reduzir de forma significativa o consumo de energia, aumentando assim a eficiência das
edificações e reduzindo desperdícios. Todos os envolvidos na concepção e utilização dos
edifícios e seus sistemas podem contribuir para criar e manter edificações energeticamente
eficientes.
O regulamento apresenta procedimentos para alcançar níveis mais elevados de eficiência
energética nas edificações. A obtenção de uma etiqueta de eficiência não é definitiva e
pode ser continuamente melhorada com inovações tecnológicas ao longo dos anos,
criando o hábito do aprimoramento constante em eficiência energética, da concepção ao
uso da edificação.
A Figura A. 1 representa os cinco níveis de eficiência do RTQ-C. Para o nível A, o RTQ-C
não define limite superior, uma vez que desempenhos mais elevados de eficiência
energética devem ser sempre almejados.

A

B

C

D

E

Figura A. 1. Níveis de eficiência

De forma atingir e manter níveis mais elevados de eficiência é muito importante a
participação dos usuários, conforme mencionado anteriormente. Um edifício eficiente com
usuários ineficientes pode tornar-se um edifício ineficiente. Da mesma forma, edifícios
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ineficientes, podem aumentar de forma considerável a sua eficiência se houver um
empenho dos seus usuários nesse sentido.

Estrutura do Regulamento Técnico da Qualidade
O RTQ-C fornece uma classificação de edifícios através da determinação da eficiência de
três sistemas:


Envoltória;



Iluminação;



Condicionamento de ar.

Os três itens, mais bonificações, são reunidos em uma equação geral de classificação do
nível de eficiência da edificação. Este nível será condicionado ao atendimento dos prérequisitos gerais e específicos. É possível também obter a classificação de apenas um
sistema, deixando os demais em aberto. Neste caso, no entanto, não é fornecida uma
classificação geral da edificação, mas apenas do(s) sistema(s) analisado(s).
A classificação da envoltória faz-se através da determinação de um conjunto de índices
referentes às características físicas da edificação. Componentes opacos e dispositivos de
iluminação zenital são definidos em pré-requisitos enquanto as aberturas verticais são
avaliadas através de equações. Estes parâmetros compõem a “pele” da edificação (como
cobertura, fachada e aberturas), e são complementados pelo volume, pela área de piso da
edificação e pela orientação das fachadas.
A eficiência da iluminação é determinada calculando a densidade de potência instalada
pela iluminação interna, de acordo com as diferentes atividades exercidas pelos usuários
de cada ambiente. Quanto menor a potência utilizada, menor é a energia consumida e mais
eficiente é o sistema, desde que garantidas as condições adequadas de iluminação.
A classificação da eficiência do sistema de condicionamento de ar pode ser dividida em
duas classes diferentes. Uma classe está relacionada aos sistemas individuais e split, já
classificados pelo INMETRO. Desta forma, deve-se apenas consultar os níveis de
eficiência fornecidos nas etiquetas do INMETRO para cada um dos aparelhos instalados
na edificação para posteriormente aplicar o resultado na equação geral da edificação. E a
outra classe que trata a eficiência de sistemas de condicionamento de ar como os centrais,
que não são classificados pelo INMETRO, devem seguir prescrições definidas no texto do
regulamento. Assim, a classificação do nível de eficiência destes sistemas é mais
complexa, pois sua definição depende da verificação de um número de requisitos e não
pode ser simplesmente obtida pela consulta da etiqueta.
Após a finalização do cálculo da eficiência dos três sistemas: Envoltória, Iluminação e
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Condicionamento de Ar, os resultados parciais são inseridos na equação geral para
verificar o nível de eficiência global da edificação. Os formatos da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE), contendo os níveis finais e parciais da edificação, podem
ser verificados na Figura A. 2.

Figura A. 2. Modelo da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para edificações.

No entanto, o cálculo dos níveis de eficiência parciais e do nível geral de eficiência pode
ser alterado tanto por bonificações, que podem elevar a eficiência, quanto por prérequisitos que, se não cumpridos, podem reduzir esses níveis. As bonificações constituemse de pontos extras que visam incentivar o uso de energia solar para aquecimento de água,
uso racional de água, cogeração, entre outros. Já os pré-requisitos são de caráter
obrigatório, referem-se a cada sistema em particular e também ao edifício por completo.

Método e estrutura do manual
O conteúdo deste manual foi organizado para apresentar os conceitos e definições usados
no RTQ-C de acordo com cada sistema (envoltória, iluminação e condicionamento de ar).
Em cada um dos conceitos abordados a definição do RTQ-C é transcrita integralmente e,
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em seguida, o esclarecimento é apresentado. Dependendo do caso, quadros, exemplos e
figuras são utilizados como recursos didáticos com a intenção de esclarecer e sistematizar
pontos importantes.
Para diferenciar o conteúdo do RTQ-C do manual, o texto do regulamento está formatado
da seguinte maneira:
“Ambiente: Espaço interno de um edifício, fechado por superfícies sólidas, tais como
paredes ou divisórias, teto, piso e dispositivos operáveis tais como janelas e portas.”

Quadros com moldura tripla contém informações adicionais e observações sobre o
regulamentos, exemplo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quadros com moldura tripla e fundo branco apresentam informações de Notas Técnicas,
que também podem ser acessadas através do endereço:
http://www.pbeedifica.com.br/notas-tecnicas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quadros de moldura contínua simples contêm exercícios, enquanto os exemplos são
apresentado em quadros de moldura dupla, conforme mostrado abaixo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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As informações do manual apresentadas para o esclarecimento de definições e formas de
análise estão designadas como “quadros”. Enquanto as “tabelas” apresentam

as

especificações extraídas do RTQ-C.
A primeira parte do manual apresenta uma revisão de conceitos e definições. Nas sessões
seguintes são abordadas as etapas para obter a classificação do nível de eficiência na
Envoltória, Iluminação e Condicionamento de ar e como integrá-las a classificação final da
edificação. Também são mostrados em que casos se aplicam as classificações parciais e
gerais para as edificações.
Os procedimentos para simulação e o processo de etiquetagem desde a submissão até a
obtenção da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) fornecida pelo
INMETRO, são apresentados nas últimas sessões deste manual.

Siglas e Abreviações
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ENCE: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
RTQ-C: Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos
RAC-C: Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos

Manual de Aplicação dos Requisitos Técnicos da Qualidade – RTQ-C

Siglas referentes ao RTQ-C
AC

Área Condicionada

Aenv

Área da envoltória

AHS

Ângulo Horizontal de Sombreamento

ANC

Área Não Condicionada

Apcob

Área de projeção da cobertura

Ape

Área de projeção do edifício

APT

Área de Permanência Transitória

Atot

Área total construída

AU

Área Útil

AVS

Ângulo Vertical de Sombreamento

C

Capacidade térmica

COP

Coeficiente de Performance

DCI

Densidade de Carga Interna

DPI

Densidade de Potência de Iluminação

DPIL

Densidade de Potência de Iluminação Limite

EER

Energy Efficiency Ratio

ENCE

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Env

Envoltória

EqNum

Equivalente Numérico

FA

Fator Altura (Apcob/ Atot)

FF

Fator de Forma (Aenv/ Vtot)

FS

Fator Solar

HSPF

Heating Seasonal Performance Factor

ICenv

Indicador de Consumo da envoltória

ICOP

Coeficiente Integrado de Performance

IPLV

Integrated part-load value

PAFo

Percentual de Abertura na Fachada oeste

PAFT

Percentual de Abertura na Fachada total

PAZ

Percentual de Abertura Zenital

POC

Percentual de horas Ocupadas em Conforto

PT

Pontuação Total

PU

Padrão de Uso

RCR

Room Cavity Ratio

Ucob

Transmitância térmica da cobertura

Upar

Transmitância térmica das paredes
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Vtot

Volume total da edificação
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1 DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E UNIDADES
Para fins deste RTQ são adotadas as seguintes definições, símbolos e unidades:

1.1

ABERTURA
Todas as áreas da envoltória do edifício, com fechamento translúcido ou transparente
(que permite a entrada da luz), incluindo janelas, painéis plásticos, clarabóias, portas de
vidro (com mais da metade da área de vidro) e paredes de blocos de vidro. Excluem-se
vãos sem fechamentos, elementos vazados como cobogós e caixilhos.

Abertura é toda e qualquer parte da fachada cujo material é transparente ou translúcido,
permitindo a passagem de luz e/ou radiação solar direta e/ou indireta para o interior da
edificação. Suas arestas podem estar em contato com materiais opacos, transparentes ou
translúcidos.
As seguintes situações não são consideradas aberturas no RTQ-C:
-

Qualquer vão que esteja descoberto e/ou sem nenhum tipo de fechamento (como em
pórticos);

-

Um vão total ou parcialmente fechado com um material opaco, sem a presença de
material transparente ou translúcido;

-

Os vãos sem qualquer tipo de fechamento;

-

Sacadas ou varandas.

Figura A.3 Exemplos de situações que são consideradas aberturas (verde) e que não são
consideradas (vermelho)

Esta definição distingue materiais transparentes e translúcidos dos opacos, que não
deixam passar a luz/radiação solar.
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SÃO ABERTURAS:

NÃO SÃO ABERTURAS:

Janelas de vidro;

Vãos descobertos;

Paredes envidraçadas;

Pórticos;

Paredes de tijolo de vidro;

Cobogós;

Vãos fechados com placas de

Varandas;

policarbonato;

Sacadas.

Janelas fechadas com vidro e com
venezianas.

Na figura A.3 é possível identificar em verde as situações que são consideradas aberturas
e em vermelho as que não são consideradas.

Exercício 1.1
Uma edificação possui uma de suas fachadas com a metade do fechamento em vidro e o
restante composta por tijolos de vidro. Qual é o percentual de aberturas nas fachadas deste
edifício?
Resposta: O percentual de abertura é 100%. Pois todos materiais da fachada são
transparentes e/ou translúcidos.

Exercício 1.2
Se no exemplo do Exercício 1.1 a metade das paredes de vidro não possuísse fechamento,
a área de aberturas da fachada aumentaria ou reduziria?
Resposta: Reduziria o percentual de aberturas em 25% uma vez que fachadas sem
fechamento não são considerados materiais transparentes ou translúcidos.
Observação: Este exemplo visa reforçar que a definição de abertura do RTQ-C se refere
exclusivamente às parcelas da envoltória compostas por materiais transparentes ou
translúcidos.

1.2

AMBIENTE
Espaço interno de um edifício, fechado por superfícies sólidas, tais como paredes ou
divisórias, teto, piso e dispositivos operáveis tais como janelas e portas.

Um ambiente é um espaço interno da edificação delimitado por divisórias ou paredes. A
divisão não se restringe somente a paredes de alvenaria ou concreto. Frequentemente nos
escritórios são instaladas divisórias leves que criam espaços internos, os quais são
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classificados como ambientes pelo RTQ-C. No entanto, tais divisórias devem vedar o
espaço do piso até ao teto.

Exemplo 1.1
Ambiente 2
Ambiente 1

Figura 1-1.1. Divisórias até o forro (ou teto) delimitam ambientes.

Exercício 1.3
Um espaço é vedado do piso ao teto por divisórias desmontáveis, compostas de
madeira compensada até 2,2 m e vidro a partir dessa altura até ao teto. O espaço tem
porta e forma um escritório independente. Este espaço é um ambiente?
Resposta: Sim, o espaço é considerado um ambiente pelo RTQ-C. Convém, salientar
que não se deve considerar as luminárias do ambiente 2 para cálculo da eficiência da
iluminação do ambiente 1. Embora a passagem de luz entre estes ambientes ocorra
através do vidro da divisória, esta passagem pode ser interrompida, pelo usuário do
espaço através da instalação de persianas.
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EXCEÇÕES:
AMBIENTE PARA O CÁLCULO DE AC, ANC E APT

Ambientes que possuam elementos vazados que permitam ventilação
permanente devem ser considerados nos cálculos.
AMBIENTE PARA O CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO

Ambientes que possuam elementos vazados que permitem a ventilação
permanente ou que possuam áreas abertas e cobertas, devem ser considerados
como ambientes para o cálculo do nível de eficiência energética para o sistema
de iluminação.
Esta excessão é considerada relevante, pois há a ocorrência de espaços
construídos (por exemplo: garagens e circulações) que são áreas externas
cobertas e possuem potência instalada que irá impactar no consumo de energia
elétrica.

1.3

AMBIENTE CONDICIONADO
Ambiente fechado (incluindo fechamento por cortinas de ar) atendido por sistema de
condicionamento de ar.

1.4

AMBIENTE DE PERMANÊNCIA PROLONGADA
Ambientes de ocupação contínua por um ou mais indivíduos, incluindo escritórios, área
de venda de mercadoria, salas de aulas, cozinhas, áreas de refeição, circulação de
público em shoppings centers fechados, laboratórios, consultórios, saguões de entrada
onde haja portaria ou recepção com ocupante, locais para prática de esportes, etc. Não
são ambientes de permanência prolongada: garagens e estacionamentos, depósitos,
despensas, banheiros, áreas de circulação em geral, áreas técnicas onde a ocupação
não é freqüente, etc. Os ambientes listados nesta definição não excluem outros não
listados.

1.5

ÂNGULOS DE SOMBREAMENTO
Ângulos que determinam a obstrução à radiação solar gerada pela proteção solar nas
aberturas. No RTQ são usados dois ângulos: ângulo vertical de sombreamento (AVS -
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referente a proteções horizontais) e ângulo horizontal de sombreamento (AHS – referente
a proteções verticais).

As definições do Percentual de Abertura na Fachada (PAFT) e o Percentual de Abertura
Zenital (PAZ) são complementares e surgem da necessidade de quantificar a influência
das aberturas no comportamento térmico da edificação. Esta influência, no caso especial
das aberturas, está intimamente ligada à irradiação solar. Por este motivo, não basta
determinar e quantificar as aberturas; torna-se necessário saber o quanto as mesmas estão
sombreadas.
Para quantificar o efeito dos sistemas de sombreamento nas aberturas, o RTQ-C apresenta
duas possibilidades: Ângulo Vertical de Sombreamento (AVS) e Ângulo Horizontal de
Sombreamento (AHS). O AVS deve ser tomado no plano vertical para a consideração do
efeito das proteções solares horizontais. Enquanto o AHS deve ser tomado no plano
horizontal para a consideração do efeito das proteções solares verticais. A Tabela M1.1
sintetiza estas informações.
Tabela M1.1 Comparação entre AHS e AVS

Indicador
AHS
AVS

Plano de medição
Plano horizontal
Plano vertical

Tipo de proteção medida
Proteções verticais
Proteções horizontais

Observação
Para análise verificar na planta
Para análise verificar no corte

Os ângulos são sempre verificados entre os planos da folha de vidro e da aresta mais
distante da proteção solar. O ângulo que será utilizado no cálculo da envoltória será dado
pela média ponderada do ângulo de sombreamento em função da área das aberturas.
No caso de proteções solares vazadas, deve-se proceder da seguinte forma:


Pórticos ou chapas perfuradas paralelas ao plano envidraçado: são consideradas
fachadas e deve-se consultar o item 1.51 de definições para PAF (Percentual de
Área de Abertura na Fachada).



Proteções solares vazadas formadas por placas com aletas paralelas devem ter
estabelecido uma relação entre a altura (para AVS) ou profundidade (para AHS) da
aleta e o vão entre aletas, conforme a Figura 1-2. A razão entre eles é um fator de
correção a ser multiplicado pelo AVS ou AHS. Para fatores de correção maiores que
1, deve-se adotar 1.
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Figura 1-2. Fator de correção para proteção solar vazada.

FATOR DE CORREÇÃO PARA PROTEÇÕES SOLARES
VAZADAS
Proteções solares vazadas permitem uma maior incidência de radiação solar se
comparada às outras proteções solares com mesmo ângulo de proteção e por este
motivo adota-se o fator de correção. Assim, um fator de correção igual a 1 (um)
representa uma proteção solar vazada onde a parcela sombreada é a mesma que
uma proteção solar não vazada, de mesmo ângulo.

ATENÇÃO NO CÁLCULO DOS ÂNGULOS DE SOMBREAMENTO
VARANDAS INTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
O sombreamento que elas proporcionam não deve ser considerado como ângulo de
sombreamento, visto que o cálculo do PAF induz à redução da área envidraçada real
(Figura 1-3).
VARANDAS EXTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
Varandas localizadas na parte externa do alinhamento da edificação (fora da projeção
horizontal da edificação) são consideradas proteções solares, geralmente como AVS,
e não devem ser consideradas no cálculo do PAFT (Figura 1-4).
PROTEÇÕES SOLARES PARALELAS À FACHADA
Caso a proteção solar ocupe uma área paralela à fachada, esta será considerada
fachada e, portanto participando do cálculo do PAF, para maiores detalhes ver item
1.51.
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Figura 1-3. Varandas internas à projeção
horizontal da edificação.

1.6

Figura 1-4. Varandas externas à projeção
horizontal da edificação.

ÂNGULO HORIZONTAL DE SOMBREAMENTO (AHS)
Ângulo formado entre dois planos verticais:
- o primeiro plano é o que contém a base da folha de vidro (ou material translúcido);
- 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).

O AHS deve sempre ser considerado nos dois lados da abertura. Desta forma, o AHS de
uma abertura é a média do ângulo das duas proteções solares, como mostrado nas figuras
abaixo:

Figura 1-5. Ângulos Horizontais de Sombreamento.
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Exemplo 1.2.
Para calcular o AHS de uma edificação em formato “U” que dispõem de abertura
voltada a um pátio interno deve-se considerar a própria edificação como elemento
de sombreamento. Deve-se considerar que o sombreamento de uma lateral será
de 90° e de outra será 0°; como o AHS é a média dos dois ângulos, este será de
(90°+0°)/2 = 45°. A Figura 1-6 apresenta como considerar a edificação no cálculo
do AHS.

0°

Figura 1-6. Perpectiva de edificação em formato “U”.
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Exemplo 1.3.
Nos casos em que há a possibilidade de sombreamento através de fachadas
paralelas, seja por outras edificações ou pela própria, estas não podem ser
consideradas para determinação do ângulo vertical de sombreamento (AVS) e
ângulo horizontal de sombreamento (AHS). Para avaliar o auto sombreamento
causado por estas fachadas, é necessário recorrer ao método de simulação.
As imagens abaixo ilustram como os ângulos foram considerados para a
elaboração das equações de regressão do ICenv. A parte escura corresponde à
área obstruída pelos elementos de proteção solar e a mais clara corresponde à
área de influência da insolação.

Figura 1-7. Exemplo de AVS sem a influência de outras edificações.

Figura 1-8. Exemplo de AHS sem a influência de outras edificações.
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1.7

ÂNGULO VERTICAL DE SOMBREAMENTO (AVS)
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);
- o segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção solar horizontal
até a base da folha de vidro (ou material translúcido).

Seguem alguns exemplos de medições de AVS:

Figura 1-9. Ângulos Verticais de Sombreamento (AVS).

Notar que o AVS deve ser encontrado em corte enquanto o AHS em planta e nas duas
direções (dependendo da orientação da fachada).

Exemplo 1.4.
Ângulos de sombreamento (AHS e AVS)

Figura 1-10. Proteção solar vertical
com AHS de 10º.

Figura 1-11. Proteção solar horizontal com
AVS de 45º e proteção solar vertical com AHS
de 10º.
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Figura 1-12. Proteção solar horizontal

Figura 1-13. Proteção solar horizontal com

com AVS de 45º.

AVS de 30º.

Figura 1-14. Proteção solar horizontal
com AVS de 60º.

1.8

Figura 1-15. Proteção solar horizontal
perfurada: Pérgola. Considerar fator de
correção.

ÁREA CONDICIONADA (AC) (m2)
Área útil dos ambientes condicionados.

O ambiente condicionado artificialmente pode ser atendido por sistema de resfriamento
e/ou aquecimento. Na definição estão inclusos ambientes fechados por cortinas de ar.

1.9

ÁREA NÃO CONDICIONADA (ANC) (m2)
Área útil dos ambientes não condicionados de permanência prolongada, com
comprovação de conforto conforme descrito no item seis deste RTQ.
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1.10 ÁREA DA ENVOLTÓRIA (AENV) (m2)
Soma das áreas das fachadas,empenas e cobertura, incluindo as aberturas.

1.11 ÁREA DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA (APT) (m2)
Área útil dos ambientes de permanência transitória, desde que não condicionados.
Garagens e estacionamentos não entram no cálculo da APT.

Outros exemplos de área de permanência transitória, desde que não condicionadas são:
casa de máquinas, circulação e depósito.

1.12 ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA (Apcob) (m2)
Área da projeção horizontal da cobertura, incluindo terraços cobertos ou descobertos e
excluindo beirais, marquises e coberturas sobre varandas – esta última, desde que fora
do alinhamento do edifício.

A área de projeção da cobertura (Apcob) consiste na projeção horizontal da coberturada
edificação e é utilizada para o cálculo do Fator Altura.
Deve-se observar que áreas correspondentes ao recuo de portas e janelas ou derivadas
de reentrâncias que ultrapassam a espessura da parede geram, espaços que não são
contabilizados como cobertura, tanto para os pré-requisitos quanto para as áreas e
projeção da cobertura. A Figura 1-16 mostra o recuo da porta no ambiente e qual a área
que deve ser considerada para Apcob. Nela, vê-se que uma parede perpendicular à parede
externa (parede 2) e maior que a espessura da parede 1, faz parte deste recuo. Portanto,
a cobertura deve ser contabilizada caso a profundidade do recuo seja igual a espessura
da parede.

2

1

Figura 1-16. Definição da área utilizada para área de cobertura e área da projeção de cobertura.
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1.13 ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO (Ape) (m2)
Área de projeção média dos pavimentos, excluindo subsolos.

A área de projeção da edificação (Ape) é igual à área de projeção da cobertura em edifícios
de formato regular, no entanto em edifícios de formato irregular a Ape é a média da projeção
dos pavimentos.
Ape e Apcob são dois conceitos diferentes relacionados à projeção da edificação e são
utilizados em momentos distintos da classificação do nível de eficiência da edificação. A
Figura 1-17 mostra um edifício de formato irregular e a área a ser considerada para a Apcob.
Para a Ape deve-se considerar a média das áreas dos pavimentos - áreas A, B e C conforme a Figura 1-17.

Apcob

Ape
Figura 1-17. Áreas consideradas para Apcob – Área de projeção da cobertura; e Ape – Área de
projeção da edificação.

Exemplo 1.5.
A Figura 1-18 apresenta uma edificação de três pavimentos de uso comercial, um
pavimento subsolo (garagem) e volume da caixa d’água. As áreas ocupadas pela
garagem no subsolo e pelo volume, circuladas em vermelho,não são contabilizadas
para o cálculo da área de projeção da edificação (Ape).
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Figura 1-18. Edificação onde a área da garagem e caixa d´agua não entram no cálculo da área de
projeção da edificação

1.14 ÁREA ÚTIL (AU) (m2)
Área disponível para ocupação, medida entre os parâmetros internos das paredes que
delimitam o ambiente, excluindo garagens.

A área útil é utilizada na equação geral de classificação da edificação. Refere-se a toda
área da edificação passível de ocupação, sendo ambientes de permanência prolongada e
transitória, como circulações e escadas. Cabe ressaltar que as áreas de garagem não são
consideradas. Ao contrário da área total de piso, na área útil utiliza-se as medidas internas
da edificação, desconsiderando as áreas de parede. Além disso, esta área refere-se aos
locais que atendem a definição de ambiente, de acordo com item 1.2. O Exemplo 1.6
apresenta um cálculo de área útil.

1.15 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Atot) (m2)
Soma das áreas de piso dos ambientes fechados da construção, medidas externamente.

A área total de piso da edificação é utilizada no cálculo do Fator Altura. No cálculo da Atot
considera-se a área de piso de todos os pavimentos incluso a espessura do fechamento
externo. O Exemplo 1.6 apresenta um cálculo de área total em comparação à área útil.
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Exemplo 1.6.
A Figura 1.19 mostra a volumetria de um edifício. A partir desta figura tem-se que:

𝑨𝑼 = 𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏

+ 𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐

+ ⋯ + 𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏

= 8,70 x 11,70 = 101,79 m²

𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐

= (8,70 x 11,70) − (5,70 x 4,70) = 75,00 m²

𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟑

= (8,70 x 11,70) − (3,70 x 4,70) = 84,40 m²

𝑨ú𝒕𝒊𝒍

𝒆𝒔𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏

= (2,00 x 4,70) x 2 = 18,80 m²

𝑨𝑼 = 101,79 + 75,00 + 84,40 + 18,80 = 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟗 𝒎²
𝑨𝒕𝒐𝒕 = 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏 + 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏
𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 9,00 x 12,00 = 108,00 m²
𝑨𝒕𝒐𝒕 = 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏 + 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏 = 3 × 108,00 = 𝟑𝟐𝟒, 𝟎𝟎 𝒎²

Perspectiva externa

Planta de Cobertura

Perspectiva interna 1

Detalhe da escada
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Perspectiva interna 2
Figura 1-19. Volumetria e planta de cobertura com dimensões para determinação de: AU e Atot.

1.16 CAIXILHO
Moldura onde são fixados os vidros de janelas, portas e painéis.

1.17 CAPACIDADE TÉRMICA (C)
Quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura de um
sistema.

A capacidade térmica de componentes (CT) pode ser determinada por componentes
formados por camadas homogêneas perpendiculares ao fluxo de calor, de acordo com a
Equação 1.1. Para componentes com camadas não homogêneas, utiliza-se a Equação 1.2.
n

n

C T = ∑ λi . R i . c i . ρ i . = ∑ ei . c i . ρ i .
i=1

i=1

Onde:
CT é a capacidade térmica de componentes, [J/m²K];
i é a condutividade térmica da matéria da camada ‘i’, [W/(m.K)];
Ri é a resistência térmica da camada ‘i’, [(m2.K) /W];
ei é a espessura da camada ‘i’, [m];
ci é o calor específico do material da camada ‘i’, [kJ/(kg.K)];
i é a densidade de massa aparente do material da camada ‘i’, [kg/m³].

Equação 1.1
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𝐶𝑇 =

𝐴𝑎 + 𝐴𝑏 + ⋯ + 𝐴𝑛
𝐴𝑎
𝐴𝑏
𝐴𝑛
𝐶𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑇𝑛

Equação 1.2

Onde:
CTa, CTb, ..., CTn, são as capacidades térmicas do componente para cada seção (a, b, …,
n), determinadas pela Equação 1.1, [J/m²K];
Aa, Ab, ..., An são as áreas de cada seção, [m²].

Exercício 1.4
O exercício a seguir faz parte da NBR15220-2 (anexo C, exemplo C.1) onde se pode
encontrar outros exemplos de cálculo. Deve ser calculada a capacidade térmica de uma
parede de tijolos maciços rebocados em ambas as faces, conforme a Figura 1-18.
Dados:

- Dimensões do tijolo: 5 cmx 9 cm x 19 cm:

Figura 1-20. Parede de tijolos maciços rebocados em ambas as faces

- Propriedades térmicas dos materiais:
cerâmica: 1600 kg/m3;

argamassa = reboco: 2000 kg/m3;

cerâmica: 0,90 w/(m.k);

argamassa = reboco: 1,15 w/(m.k);

Ccerâmica: 0,92 kj/(kg.K);

Cargamassa = Creboco: 1,00 kJ/(kg.K).



Definições, Símbolos e Unidades

Cálculo de todas as seções da parede:
Seção A (reboco +argamassa +reboco)
𝐴𝑎 = 0,01 × 0,19 + 0,01 × 0,06 = 0,0025𝑚2
3

𝐶𝑇𝑎 = ∑ 𝑒𝑖 . 𝑐𝑖 . 𝜌𝑖 . = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
𝑖=1

= 260𝑘𝐽/(𝑚2 𝐾)
Seção B (reboco +tijolo +reboco)
𝐴𝑏 = 0,05 × 0,19 = 0,0095𝑚2
3

𝐶𝑇𝑏 = ∑ 𝑒𝑖 . 𝑐𝑖 . 𝜌𝑖 . = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 = 212𝑘𝐽/(𝑚2 𝐾)
𝑖=1

Cálculo da capacidade térmica da parede:

𝐶𝑇 =

𝐴𝑎 + 𝐴𝑏
= 220kJ/m2 K
𝐴𝑎
𝐴𝑏
𝐶𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑏

Exercício 1.5
Este exercício é uma aplicação da NBR 15220-2 feito com base no anexo C,
exemplo C4 da NBR 15220-2.
Determina-se abaixo as propriedades térmicas (U, CT) de uma parede de tijolos
cerâmicos de seis furos rebocados em ambas as faces, conforme a descrição
abaixo.
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argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

argamassa
interna
2,5cm

Descrição:
Argamassa interna
(2,5cm) + Bloco
cerâmico (9,0 x 14,0
x 24,0 cm) +
Argamassa externa Reboco(2,5cm) +
Pintura externa (α)

pintura externa
bloco
cerâmico
14cm

2,5cm
9cm
14cm

2,5cm

Considere:
cerâmicas = 1600
kg/m³
argamassa =reboco
= 2000 kg/m³
c reboco = c argamassa=
1,00Kj(Kg.K)
c cerâmica=
0,92Kj(Kg.K)



-Detalhe do tijolo (em mm):
35
Seção 2

38

Seção 1

Seção 4

7

6

Seção 3

6

Considere:
cerâmicas = 1600 kg/m³
argamassa = reboco = 2000
kg/m³
c reboco = c argamassa=
1,00Kj(Kg.K)
c cerâmica= 0,92Kj(Kg.K)

7
Seção 5

a)

Resistência térmica da parede em cada seção:

Seção 1: (Reboco+Cerâmica+Reboco)
𝐴1 = 0,24 × 0,007 = 0,0017 𝑚2
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
𝑒𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
0,025
0,09
0,025
𝑅1 = (
)+ (
)+(
)=(
)+(
)+(
) = 0,1335 𝑚2 . 𝑘/𝑊
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
λ 𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
1,15
1,00
1,15
Seção 2:(Reboco + Cerâmica externa + Câmara de ar + Cerâmica interna + Câmara de ar +
Cerâmica externa + Reboco)
𝐴2 = 0,24 × 0,038 = 0,0091 𝑚2
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
𝑒𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑒𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑒𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
𝑅2 = (
)+ (
) + 𝑅𝑡 + (
) + 𝑅𝑡 + (
)+(
)
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
λ 𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
λ 𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
λ 𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
0,025
0,007
0,006
0,007
0,025
=(
)+(
) + 0,16 + (
) + 0,16 + (
)+(
)
1,15
1,00
1,00
1,00
1,15
𝑘
= 0,3835 𝑚2 .
𝑊
Seção 3: (Reboco+Cerâmica+Reboco)
𝐴3 = 0,24 × 0,006 = 0,0014 𝑚2
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
𝑒𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑒𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
0,025
0,09
0,025
𝑅3 = (
)+ (
)+(
)=(
)+(
)+(
) = 0,1335 𝑚2 . 𝑘/𝑊
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
λ 𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎
λ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
1,15
1,00
1,15
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Seção 4: (Argamassa)
𝐴4 = 0,24 × 0,015 = 0,0036 𝑚2

𝑒𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
0,14
𝑅4 = (
)=(
) = 0,1217 𝑚2 . 𝑘/𝑊
λ 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
0,15

Seção 5: (Argamassa)
𝐴5 = 0,24 × 0,015 = 0,0036 𝑚2

𝑒𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
0,14
𝑅5 = (
)=(
) = 0,1217 𝑚2 . 𝑘/𝑊
λ 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
0,15

Soma das Resistências:
𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 = (

2𝐴1 + 3𝐴2 + 2𝐴3 + 1𝐴4 + 1𝐴5
)=
2𝐴
𝐴
2𝐴1
3𝐴
𝐴
(
) + ( 2) + ( 3) + ( 4) + ( 5)
𝑅1
𝑅2
𝑅3
𝑅4
𝑅5

2 × 0,017 + 3 × 0,0091 + 2 × 0,0014 + 1 × 0,0036 + 1 × 0,0036
𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 = (
) = 0,237 𝑚2 . 𝑘/𝑊
2 × 0,017
3 × 0,0091
2 × 0,0014
0,0036
0,0036
(
)+(
)+(
)+(
)+(
)
0,1335
0,3835
0,1335
0,1217
0,1217
Resistência Térmica Total:
𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑒 + 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝑅𝑠𝑖 = 0,13 + 0,237 + 0,04 = 0,407 𝑚2 . 𝑘/𝑊
Transmitância Térmica:
1
1
𝑈=
=
= 2,457 𝑊/𝑚2 . 𝑘
𝑅𝑡 0,407
Capacidade Térmica da Parede:
Seção 1: (Reboco+Cerâmica+Reboco)
𝐶𝑇1 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 =
𝐶𝑇1 = (0,025 × 1,00 × 2000) + (0,09 × 0,92 × 1600) + (0,025 × 1,00 × 2000) = 232,48 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
Seção 2:(Reboco + Cerâmica externa + Câmara de ar + Cerâmica interna + Câmara de ar +
Cerâmica externa + Reboco)
𝐶𝑇2 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡. +(𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑎𝑟 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡. +(𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜
=
𝐶𝑇2 = (0,025 × 1,00 × 2000) + (0,014 × 0,92 × 1600) + 0 + (0,006 × 0,92 × 1600)
+ (0,025 × 1,00 × 2000) = 129,44 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
Seção 3: (Reboco+Cerâmica+Reboco)
𝐶𝑇3 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑐𝑒𝑟â𝑚𝑖𝑐𝑎 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 =
𝐶𝑇3 = (0,025 × 1,00 × 2000) + (0,09 × 0,92 × 1600) + (0,025 × 1,00 × 2000) = 232,48 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
Seção 4: (Argamassa)
𝐶𝑇4 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝐶𝑇4 = (0.14 × 1,00 × 2000) = 280 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
Seção 5: (Argamassa)
𝐶𝑇4 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝐶𝑇4 = (0.14 × 1,00 × 2000) = 280 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
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2𝐴1 + 3𝐴2 + 2𝐴3 + 1𝐴4 + 1𝐴5
)=
2𝐴1
3𝐴
2𝐴
𝐴
𝐴
( 𝐶 ) + ( 𝐶 2 ) + ( 𝐶 3 ) + (𝐶 4 ) + (𝐶 5 )
𝑇1
𝑇2
𝑇3
𝑇4
𝑇5

𝐶𝑇 = (

2 × 0,017 + 3 × 0,0091 + 2 × 0,0014 + 1 × 0,0036 + 1 × 0,0036
) = 152 𝑘𝐽/𝑚2 𝐾
2 × 0,017
3 × 0,0091
2 × 0,0014
0,0036
0,0036
( 232,48 ) + ( 129,44 ) + ( 232,48 ) + ( 280 ) + ( 280 )

𝐶𝑇 = (

1.18 COEFICIENTE INTEGRADO DE PERFORMANCE (ICOP)
Grandeza que expressa o COP de refrigeração em carga parcial para unidades de
condicionamento de ar unitárias, ponderando a eficiência do equipamento quando este
opera em diferentes capacidades de carga.

1.19 COEFICIENTE DE PERFORMANCE (COP)
Pode ser definido para as condições de resfriamento ou aquecimento. Para resfriamento:
segundo a norma ASHRAE 90.1, é a razão entre o calor removido do ambiente e a energia
consumida, para um sistema completo de refrigeração ou uma porção específica deste
sistema sob condições operacionais projetadas. Para aquecimento: segundo a norma
ASHRAE 90.1, é a razão entre o calor fornecido ao ambiente e a energia consumida, para
um sistema completo de aquecimento por bomba de calor, incluindo o compressor e, se
aplicável, o sistema auxiliar de aquecimento, sob condições operacionais projetadas.

1.20 COLETOR SOLAR
Dispositivo que absorve a radiação solar incidente, transferindo-a para um fluido de
trabalho, sob a forma de energia térmica.

1.21 DENSIDADE DE CARGA INTERNA (DCI) (W/m2)
É aquela proporcionada pela ocupação dos ambientes ou edifício e pelo uso de
equipamentos e da iluminação.

1.22 DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPI) (W/m2)
Razão entre o somatório da potência de lâmpadas e reatores e a área de um ambiente.
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1.23 DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO LIMITE (DPIL)
(W/m2)
Limite máximo aceitável de DPI.

A Densidade de Potência de Iluminação Limite (DPIL) está diretamente relacionada ao nível
de iluminância necessário nos planos de trabalho, ou seja, é necessário identificar qual a
atividade a ser executada em cada ambiente ou edifício (escritórios, banheiros, área de
refeição de restaurantes, cozinhas de restaurantes, etc.) para identificar qual é a densidade
considerada eficiente.

1.24 EDIFÍCIOS COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E PÚBLICOS
Edifícios públicos e/ou privados usados com finalidade que não a residencial ou industrial.
São considerados comerciais, de serviços e públicos: escolas; instituições ou
associações de diversos tipos, incluindo prática de esportes; tratamento de saúde de
animais ou humanos, tais como hospitais, postos de saúde e clínicas; vendas de
mercadorias em geral; prestação de serviços; bancos; diversão; preparação e venda de
alimentos; escritórios e edifícios empresariais, de uso de entidades, instituições ou
organizações públicas municipais, estaduais e federais, incluindo sedes de empresas ou
indústrias, desde que não haja a atividade de produção nesta última; meios de
hospedagem. As atividades listadas nesta definição não excluem outras não listadas.

O RTQ-C define edifício comercial e de serviço como sendo aquele que não tem o uso
residencial ou industrial. Desta forma evita-se a exclusão de diversas edificações que
devem ser objeto da aplicação deste regulamento.
As escolas, hospitais e edifícios contendo outras atividades institucionais são alguns
exemplos de edifícios comerciais, de serviços e públicos que se enquadram no RTQ-C.
No caso de edifícios de atividade mista é possível classificar a eficiência apenas da parte
comercial da edificação desde que esta área seja superior a 500m².
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Exercício 1.6
Uma fábrica de sofás realiza a venda direta ao público dos seus produtos nas suas
instalações. Esta fábrica pode ser considerada um edifício comercial?
Resposta: O uso da fábrica é industrial: a produção de sofás. Caso a área de
vendas seja superior a 500 m², esta parcela é considerada comercial. Caso a área
de vendas esteja em um anexo ou edifício em separado com área superior a 500
m2, este anexo é considerado um edifício comercial. Da mesma forma, se existir um
escritório na fábrica com área superior a 500 m2 este escritório pode ser considerado
uma área comercial.

Exercício 1.7
Uma ONG ocupa um edifício com mais de 500 m² de área útil. Este edifício é
comercial?
Resposta: Sim. Ele pode ser considerado um edifício de escritórios e, portanto,
enquadra-se como comercial ou de prestação de serviços.

Exercício 1.8
Um banco ocupa um edifício com mais de 500 m² de área útil. Este edifício é
comercial?
Resposta: Ele pode ser considerado um edifício de prestação de serviços e,
portanto, enquadra-se no escopo do RTQ-C.

1.25 ENCE
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

1.26 ENCE GERAL
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edifícios, ou parcela dos
edifícios, que passaram pela avaliação dos três sistemas.

A ENCE Geral é fornecida a partir da avaliação dos três sistemas individuais que a compõe:
Envoltória, Iluminação e Condicionamento de Ar. A ENCE Geral indicará qual o nível de
eficiência energética alcançado pelo o conjunto dos sistemas. A Figura 1-21 e a Figura
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1-22 apresentam a ENCE Geral de projeto e de edifício construído, respectivamente.

Figura 1-21. ENCE Geral de projeto

Figura 1-22. ENCE Geral de edifício construído

1.27 ENCE PARCIAL
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edifícios com avaliação de
um ou dois sistemas. A avaliação dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar
pode ser realizada para apenas uma parcela do edifício.

A ENCE Parcial é fornecida após serem avaliados um ou dois sistemas individuais que a
compõe. A ENCE Parcial pode ter uma das seguintes combinações:


Envoltória,



Envoltória e Sistema de Iluminação, e



Envoltória e Condicionamento de Ar.

Assim, o edifício não receberá uma etiqueta que indica o desempenho do seu conjunto de
sistemas, e sim, uma que indica o desempenho de cada sistema avaliado isoladamente. É
importante ressaltar que a avaliação da envoltória é obrigatória e só pode ser realizada
para todo o edifício. As imagens da Figura 1-23 a Figura 1-25 mostram as ENCE parciais.
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Figura 1-23.ENCE Parcial da Envoltória

Figura 1-24.ENCE Parcial da Envoltória e
Iluminação

Figura 1-25.ENCE Parcial da Envoltória e Condicionamento de Ar
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1.28 ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER)
A razão entre a capacidade total de resfriamento (em Btu/h) e a potência requerida (em
W) sob condições operacionais estabelecidas.

1.29 ENVOLTÓRIA (ENV)
Planos que separam o ambiente interno do ambiente externo.

A envoltória pode ser comparada à pele da edificação. Trata-se do conjunto de elementos
construtivos que estão em contato com o meio exterior, ou seja, que compõem os
fechamentos dos ambientes internos em relação ao ambiente externo. Para a definição da
envoltória, o meio externo exclui a parcela construída no subsolo da edificação, referindose exclusivamente as partes construídas acima do solo. Independente do material ou
função de uma edificação, todos os elementos que estão acima do nível do solo e com
contato com o exterior ou com outro edifício pertencem a envoltória.

Figura 1-26 Partes da edificação que compõem a envoltória. O piso pode ser considerado envoltória
quando está em contato com o meio exterior. No RTQ-C, o contato com o piso não é computado na
área da envoltória.

Os pisos e paredes em contato com o solo, no caso de ambientes localizados no subsolo
(garagens e depósitos, por exemplo), não são considerados envoltória, assim não fazem
parte do cálculo da área da envoltória (Aenv). No caso da Figura 1-27 apenas a superfície
envidraçada é considerada como envoltória.
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Figura 1-27. Subsolo com algumas paredes em contato com o solo. As paredes do subsolo que estão em
contato com o ar são consideradas como parte da envoltória.

1.30 EqNum - EQUIVALENTE NUMÉRICO
Número representativo da eficiência de um sistema.

1.31 EqNumAC
Número representativo da eficiência do sistema de condicionamento de ar.

1.32 EqNumDPI
Número representativo da eficiência do sistema de iluminação.

1.33 EqNumEnv
Número representativo da eficiência da envoltória.

1.34 EqNumS
Número representativo da eficiência de um edifício condicionado artificialmente, avaliado
pelo método da simulação.
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1.35 EqNumV
Número representativo do conforto dos ambientes não condicionados artificialmente.

1.36 FACHADA
Superfícies externas verticais ou com inclinação superior a 60 o em relação à horizontal.
Inclui as superfícies opacas, paredes, translúcidas, transparentes e vazadas, como
cobogós e vãos de entrada.

Fachadas são compostas de elementos como paredes, aberturas, vãos sem fechamentos,
proteções solares e quaisquer outros elementos conectados fisicamente a elas.
Deve-se diferenciar fachadas de paredes externas. Estas últimas referem-se a elementos
opacos, e são citadas ao longo do texto quando aberturas e outros elementos da fachada
não estão incluídos na citação. Paredes externas são usadas principalmente no cálculo da
transmitância térmica e absortância (assim como as coberturas). Já as fachadas referemse ao Percentual de Área de Aberturas nas Fachadas (PAF) e são parte da envoltória para
cálculo de Fator de Forma.
A orientação das fachadas influencia na eficiência da edificação. Por este motivo é
necessário definir a orientação de cada fachada adequadamente, através da implantação
de um edifício. No RTQ-C simplificamos as orientações para facilitar em apenas quatro
cálculos:


De 0 a 45,0° e de 315,1° a 360,0° a orientação geográfica é Norte;



De 45,10° a 135,0°, a orientação geográfica é Leste;



De 135,10° a 225,0°, a orientação geográfica é Sul;



De 225,10° a 315,0°, a orientação geográfica é Oeste.

A Figura 1-28 apresenta a rosa dos ventos com os quadrantes. Convém realçar que o
regulamento indica expressamente o uso do norte geográfico e não do norte magnético.
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Figura 1-28. Quadrantes para definição da orientação de fachada.

O exemplo é mostrado na Figura 1-29. Nela, é possível ver a implantação de um edifício
retangular com a marcação do norte geográfico e de retas perpendiculares aos planos de
fachada. As imagens sobrepostas permitem o posicionamento de cada reta perpendicular
à sua fachada, mostrando a que orientação cada fachada está direcionada.

Orientação Sul

Orientação Leste

Orientação Oeste

Orientação Norte

Figura 1-29. Sobreposição da edificação sobre a rosa dos ventos para definição da orientação de
fachadas. Ver projeção da reta perpendicular à fachada leste identificando sua orientação.
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Exemplo 1.7
A Figura 1-30 mostra um exemplo para a determinação da orientação de fachadas. As
fachadas 1 a 8 estão marcadas em perspectiva e em planta. A planta é utilizada para
definir a orientação das fachadas 1 e 8. A partir da sobreposição da planta tem-se que
ambas as fachadas possuem orientação Sul.

Figura 1-30. Fachadas de edifício marcadas em planta.
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Exemplo 1.8
A Figura 1-31 mostra um exemplo de um edifício onde a planta não possui ângulos
retos, desta forma apresenta duas fachadas com orientação voltada para Sul e as
outras duas para Norte. Assim como o exemplo anterior, retas perpendiculares às
arestas da planta são utilizadas para definir a orientação das fachadas.

Orientação
Norte

Orientação
Norte

Orientação
Sul

Orientação
Sul

Figura 1-31 Edifício com duas fachadas Sul e duas Norte em perspectiva e a projeção da
planta

Definições, Símbolos e Unidades

1.37 FACHADA OESTE
Fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 270º em sentido horário
a partir do norte geográfico. Fachadas cuja orientação variar de +45º ou -45º em relação
a essa orientação serão consideradas como fachadas oeste.

1.38 FATOR ALTURA (FA)
Razão entre a área de projeção da cobertura e a área total construída (Apcob/Atot), com
exceção dos subsolos.

O Indicador de Consumo (IC) é calculado especificadamente para cada edificação
analisada. Para tanto, são utilizados índices, como FA e FF, para caracterizar o edifício e
possibilitar a avaliação da eficiência da envoltória dos edifícios de forma comparativa.
O Fator Altura representa o número de pavimentos, e o cálculo do FA está no Exemplo 1.9

1.39 FATOR DE FORMA (FF)
Razão entre a área da envoltória e o volume total da edificação (Aenv/Vtot).

Índice representativo das proporções da edificação, utilizado para o cálculo do Indicador
de Consumo (IC), da avaliação da envoltória. O Exemplo 1.9 apresenta o cálculo do FF
para quatro edifícios.
A equação do IC apresenta limites para o FF, edifícios com valores diferentes dos limites
estipulados deverão usar o FF limite da equação.
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Exemplo 1.9

FA= 1
FF= 0,49

FA=0,09
FF= 0,09

FA=0,09
FF= 0,19

Figura 1-32. Fator Altura e Fator de Forma.

1.40 FATOR SOLAR (FS)
Razão entre o ganho de calor que entra num ambiente através de uma abertura e a
radiação solar incidente nesta mesma abertura. Inclui o calor radiante transmitido pelo
vidro e a radiação solar absorvida, que é re-irradiada ou transmitida, por condução ou
convecção, ao ambiente. O fator solar considerado será relativo a uma incidência de
radiação solar ortogonal à abertura. A ISO 15099: 2003 e a ISO 9050: 2003 apresentam
procedimentos de cálculos normalizados para o FS e outros índices de desempenho
energético de vidros e janelas. A NFRC 201:2004 apresenta procedimentos e
especificações técnicas normalizadas para aplicação de um método calorimétrico de
medição de ganho de calor solar em janelas.

Segundo a NBR 15220–2 (ABNT, 2005) o fator solar de elementos transparentes ou
translúcidos pode ser calculado através da Equação 1.3.

𝐹𝑆𝑇 = U × α × R se + τ

Onde:
FST é o fator solar de elementos transparentes ou translúcidos, [J/m²K];
U é a transmitância térmica do componente, [W/(m2.K)];
 é a absortância à radiação solar;

Equação 1.3
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Rse é a resistência superficial externa, [(m2.K)/W];
 é a transmitância à radiação solar.
Para se obter o FS através desta equação é necessário que se tenha todos os dados sejam
medidos ou fornecidos pelos fabricantes. A forma mais comum de obtê-lo é através de
catálogos de fabricantes. Eles normalmente são representados em porcentagem, mas para
o RTQ-C deve-se adotar o número fracionário.

Exercício 1.9
Determinar o fator solar de um vidro de 4 mm, cujas propriedades estão descritas
no
Quadro 1.1.
Quadro 1.1. Propriedades do vidro – específico para o exemplo acima.
Propriedades do vidro
Transmitância térmica

5,8 W/(m2.K)

Transmitância a radiação solar

28%

Absortância solar

54%

Resistência superficial externa

0,04 (m2.K)/W

Resposta:

𝐹𝑆𝑇 = 5,8 × 0.54 × 0.04 + 0,28 = 𝟎, 𝟒𝟎

1.41 FRAÇÃO SOLAR
Parcela de energia requerida para aquecimento da água que é suprida pela energia solar,
em média anual.

1.42 HEATING SEASONAL PERFORMANCE FACTOR (HSPF)
Segundo a norma ASHRAE 90.1, é a razão entre o calor fornecido por uma bomba de
calor durante o período em que normalmente está em uso ao longo de um ano (em Wh)
e a energia elétrica total durante o mesmo período.
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1.43 ICENV
Indicador de Consumo da envoltória.

O Indicador de Consumo é um parâmetro para avaliação comparativa da eficiência da
envoltória. As equações que determinam o IC foram geradas através de resultados de
consumo de energia simulados no programa computacional EnergyPlus para diversas
tipologias construtivas de edificações comerciais brasileiras. São equações de regressão
multivariada específicas para as zonas bioclimáticas brasileiras.
O Indicador de Consumo não pode ser considerado como o consumo de energia da
edificação, pois este é significativamente dependente de parâmetros não incluídos nas
equações, como cargas internas e tipo e eficiência do sistema de condicionamento de ar.
Assim, deve ser considerado apenas um indicador para comparação entre edificações cuja
volumetria é idêntica (Fator de Forma e Fator Altura), de forma que represente as variações
de eficiência decorrentes somente da envoltória.

1.44 ILUMINAÇÃO DE TAREFA
Iluminação direcionada a uma superfície ou área específica, que proporciona o nível de
iluminamento adequado e sem ofuscamento para realização de tarefas visuais
específicas. A iluminação de tarefa é diferenciada da iluminação geral por não abranger
todas as superfícies e deve ter controle independente.

Exemplo 1.10

Figura 1-33. Iluminação de tarefa
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1.45 INTEGRATED PART-LOAD VALUE (IPLV)
Número de um dígito baseado em COP, ou kW/TR expressando eficiência em carga
parcial para equipamento de condicionamento de ar e bomba de calor na base de pesos
ponderados de operação a várias capacidades de carga.

1.46 MÓDULO FOTOVOLTAICO
Unidade básica formada por um conjunto de dispositivos fotovoltaicos, interligados
eletricamente e encapsulados, especificamente desenvolvida para realizar a conversão
direta de energia solar em energia elétrica.

1.47 PAREDES EXTERNAS
Superfícies opacas que delimitam o interior do exterior da edificação; esta definição exclui
as aberturas.

Esta definição visa diferenciar as paredes externas das fachadas. Como visto, paredes
externas são as superfícies opacas, compostas de tijolos, blocos, painéis ou materiais
similares, enquanto as fachadas contêm as paredes e incluem outros componentes como
aberturas, proteções solares, cobogós e vãos sem fechamentos.
Ao longo do texto do RTQ-C, há diversas citações de paredes ou fachadas, que
apresentam objetivos distintos. O cálculo de transmitância térmica da envoltória refere-se
a componentes opacos correspondentes as paredes externas. Em contraste, o cálculo do
PAF refere-se a fachadas, pois inclui aberturas e componentes vazados.

1.48 PADRÃO DE USO (PU) (h)
Horas e taxas de ocupação e operação do edifício. Horas de ocupação interna, horas em
que um sistema de condicionamento de ar está ligado ou horas em que um edifício é
utilizado.

1.49 PERCENTUAL DE ABERTURA ZENITAL (PAZ) (%)
Percentual de área de abertura zenital na cobertura. Refere-se exclusivamente a
aberturas em superfícies com inclinação inferior a 60º em relação ao plano horizontal.
Deve-se calcular a projeção horizontal da abertura. Acima desta inclinação, ver PAF T .

O PAZ é o índice utilizado para representar as aberturas zenitais, aberturas em superfícies
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que formam um ângulo igual ou inferior a 60°C em relação ao plano horizontal, não
necessariamente localizadas na cobertura. Para mais detalhes ver a definição de PAFT.

Exemplo 1.11

Figura 1-34. Clarabóia contabilizada no PAZ.

1.50 PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA FACHADA
OESTE (PAFO) (%)
É calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura envidraçada, ou com
fechamento transparente ou translúcido, da fachada oeste e a área da fachada oeste.

1.51 PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA FACHADA
TOTAL (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 da
edificação. Refere-se exclusivamente a aberturas em paredes verticais com inclinação
superior a 60 em relação ao plano horizontal, tais como janelas tradicionais, portas de
vidro ou sheds, mesmo sendo estes últimos localizados na cobertura. Exclui área externa
de caixa d’água no cômputo da área de fachada, mas inclui a área da caixa de escada
até o ponto mais alto da cobertura (cumeeira). Neste RTQ, sua inserção nas equações
3.3 a 3.12 deve ser sob forma de fração (0 a 1).

Assim como o PAZ, o PAFT é um índice que representa a dimensão das aberturas. PAFT e
PAZ resultam em valores numéricos para posteriormente serem usados no cálculo do
ICenv.
Qualquer superfície de um edifício acima do solo, que tenha aberturas, terá
obrigatoriamente um PAZ e/ou PAFT.. O PAZ refere-se às aberturas presentes em
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superfícies horizontais (coberturas), enquanto o PAF refere-se às aberturas presentes em
superfícies verticais (fachadas). O PAF refere-se apenas as aberturas localizadas em
superfícies que formam um ângulo superior a 60° em relação ao plano horizontal. Esta
distinção, entre PAZ e PAF, está relacionada ao ângulo de incidência da radiação solar nas
aberturas da edificação, ilustrada na Figura 1-35.
O cálculo do PAZ e PAFT deve excluir as áreas dos caixilhos. PAZ e PAFT referem-se às
partes com materiais transparentes ou translúcidos, exceto no caso de juntas entre folhas
de vidro (borracha, selantes ou similares). Deve-se assim descontar a área de caixilhos da
área do vão da fachada ou da cobertura.
Convém salientar que as áreas de abertura são calculadas de modos diferentes para PAZ
e PAFT. No caso do PAFT a área da abertura é calculada em vista, com exceção de
aberturas presentes em paredes curvas. Já para o PAZ utiliza-se a projeção horizontal da
área da abertura. Como se pode verificar na Figura 1-36, as aberturas A e B possuem áreas
diferentes, mas a projeção é igual para os dois casos. Resumindo, para o cálculo de PAZ,
utiliza-se a projeção horizontal da abertura, enquanto para o cálculo de PAFT, utilizam-se
as dimensõesda abertura.

90º

<

60º
60º

≤

0º

Figura 1-35. Diferença entre PAFTe PAZ. Abertura com ângulos entre 90° e superior a 60°, são
consideradas no PAFT. Aberturas com ângulos entre 60° e 0°, são consideradas no PAZ.

Abertura A

Abertura B

Projeção de A e B
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Figura 1-36. PAZ contabilizado através da projeção horizontal. Aberturas com dimensões diferentes
podem ter a mesma projeção.

Para cálculo de PAZ e PAFT, deve-se determinar as áreas de materiais transparentes ou
translúcidos de cada abertura, excluindo os materiais opacos dos caixilhos. O
procedimento é:


Determinar as áreas de todas as aberturas das fachadas, para PAFT, e das
coberturas, para PAZ;



Somar todas as áreas das aberturas das fachadas e as áreas das projeções
horizontais das aberturas das coberturas;



Dividir o somatório das áreas de aberturas presentes nas fachadas pela área total
de fachadas (PAFT) e o somatório das áreas de aberturas presentes na cobertura
pela área total das coberturas em projeção (PAZ). As áreas totais das coberturas
ou plano das fachadas incluem a área das próprias aberturas.

Observação: Segundo o RTQ-C, o cálculo do PAFT deve ser realizado determinando o
PAF parcial da(s) fachada(s) Oeste e o PAFT que representa todas as fachadas. O PAFO
(Percentual de Área de Abertura das fachadas Oeste) deve ser único, calculado para
todas as fachadas Oeste. Caso o PAFo seja superior ao PAFT em 20% ou mais, devese adotar o PAFO onde houver PAFT nas equações da envoltória.

ATENÇÃO NO CÁLCULO DO PAF
PROTEÇÕES SOLARES (BRISES) PARALELOS À FACHADA
As proteções solares fixas localizadas em frente de grandes aberturas fechadas
por panos de vidro são consideradas fachadas (parte opaca + vão) quando:


a sua distância ao pano de vidro não ultrapassa a altura do vão (d  h),
ou



estes estão conectados fisicamente ao edifício conforme Figura 1-37.

A área de abertura a ser contabilizada no PAF é a parcela de vidro vista
ortogonalmente através do pórtico ou elemento de proteção solar fixo,
descontando as esquadrias. Não há proteção solar a ser contabilizada como AVS
e AHS.
Esta regra também vale para placas perfuradas que ocupam toda a fachada à
frente de aberturas ou panos de vidro, brises fixos de aletas ou similares.
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Obs.: este tipo de superfície não precisa atender a exigência de transmitância
térmica, exceto a parcela opaca atrás do pórtico, quando houver. Ver prérequisitos específicos da envoltória.

Figura 1-37. Relação entre distância e altura do vão de brises paralelos à fachada.

As proteções solares móveis à frente de panos de vidro ou aberturas são

consideradas fachadas quando:


estes estão conectados fisicamente ao edifício e,



a sua distância ao pano de vidro não ultrapassa a altura do vão entre as
aletas, para proteções horizontais, e a largura do vão entre as aletas, para
proteções verticais.

A abertura a ser contabilizada no PAF é a parcela de vão envidraçado vista
ortogonalmente através das aletas em sua abertura máxima, conforme a Figura
1-38. Parcela da abertura a ser contabilizada para o cálculo do PAF.
As esquadrias vistas nesta condição devem ser descontadas.
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Figura 1-38. Parcela da abertura a ser contabilizada para o cálculo do PAF.

VARANDAS INTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
As portas ou janelas voltadas para a área externa através de varandas internas à
projeção da edificação podem ser contabilizadas para PAF desde que a
profundidade desta varanda não ultrapasse 2 vezes a altura do vão (considerar o
piso até o forro ou teto). Entretanto, somente a parte vista ortogonalmente em
fachada deve ser considerada para o cálculo do PAF, descontando as esquadrias.
Como este fator reduz a área de vidro contabilizada no PAF, o sombreamento
causado por esta varanda não deve ser considerado.

VARANDAS EXTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
Varandas localizadas na parte externa do alinhamento da edificação (fora da
projeção horizontal da edificação) são consideradas proteções solares.
Verificar mais informações sobre as varandas neste capitulo de definições, no
item 1.5, referente aos Ângulos de Sombreamento.

1.52 PERCENTUAL DE HORAS OCUPADAS EM CONFORTO
(POC)
Razão entre as horas ocupadas com comprovação de conforto e total de horas ocupadas.

1.53 PONTUAÇÃO TOTAL (PT)
Pontuação total alcançada pelo edifício.

1.54 SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)
Segundo a norma ASHRAE 90.1, é a razão entre a quantidade de calor removido de um
condicionador de ar durante o período em que normalmente está em uso ao longo de um
ano e a energia elétrica consumida neste mesmo período (em Wh).

1.55 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR (CA)
Processo de tratamento de ar destinado a controlar simultaneamente a temperatura, a
umidade, a pureza e a distribuição de ar de um meio ambiente.
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1.56 SISTEMA DE FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL(VRF):
“Sistema de condicionamento de ar do tipo expansão direta com múltiplas unidades
evaporadoras, no qual pelo menos um compressor possui capacidade variável, que distribui
gás refrigerante através de uma rede de tubulações para as diversas unidades evaporadoras
com capacidade de controlar a temperatura individual da zona térmica através de dispositivos
de controle de temperatura e de uma rede de comunicação comum.”

1.57 TAREFAS VISUAIS
Designa as atividades que necessitam identificar detalhes e objetos para o
desenvolvimento de certa atividade, o que inclui o entorno imediato destes detalhes ou
objetos.

1.58 TRANSMITÂNCIA TÉRMICA (W/(m²K))
Transmissão de calor em unidade de tempo e através de uma área unitária de um
elemento ou componente construtivo, neste caso, de componentes opacos das fachadas
(paredes externas) ou coberturas, incluindo as resistências superficiais interna e externa,
induzida pela diferença de temperatura entre dois ambientes. A transmitância térmica
deve ser calculada utilizando o método de cálculo da NBR 15220- Parte 2 ou determinada
pelo método da caixa quente protegida da NBR 6488.

De acordo com a NBR 15220-2 (ABNT, 2005) a transmitância térmica de componentes é o
inverso da resistência térmica total, conforme a Equação 1.4.
𝑈𝑇 =

1
𝑅𝑇

Equação 1.4

Onde:
UT é a transmitância térmica de componentes, [W/m²K];
RT é a resistência térmica de componentes, [(m2.K)/W].

Exercício 1.10
O exercício a seguir faz parte da NBR15220-2, (exercício C.1 do anexo C), onde
estão dispostos outros exemplos de cálculo.
Exercício C.1 - NBR15220-2, anexo C:
Calcular a transmitância térmica de uma parede de tijolos maciços rebocados em
ambas as faces.
Dados:
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RT =Rsi +Rt +Rse =0,13+0,1296+0,04=0,2996(m2.K)/W
RT: 0,2996(m2.K)/W
Assim:
𝑈𝑇 =

1
1
=
= 𝟑, 𝟑𝟒𝑾/𝒎𝟐 𝑲
𝑅𝑇 0,2996

1.59 TRANSMITÂNCIA TÉRMICA DA COBERTURA (Ucob) (W/(m²K))
Transmitância térmica das coberturas do edifício.

1.60 TRANSMITÂNCIA TÉRMICA DAS PAREDES (Upar) (W/(m²K))
Refere-se à transmitância de paredes externas somente.

1.61 VOLUME TOTAL DA EDIFICAÇÃO (Vtot) (m3)
Volume delimitado pelos fechamentos externos do edifício (fachadas e cobertura), com
exceção de pátios internos descobertos.

1.62 ZONA BIOCLIMÁTICA
Região geográfica homogênea quanto aos elementos climáticos que interferem nas
relações entre ambiente construído e conforto humano de acordo com a NBR 15220 –
Parte 3.

A Zona Bioclimática tem por objetivo determinar as estratégias que um edifício deve seguir
para obter o conforto térmico dos seus ocupantes.
Há 8 zonas bioclimáticas no Brasil, conforme a Figura 1-39, definidas segundo dados
climáticos para a determinação de estratégias de projeto necessárias para atingir o conforto
térmico de moradias de interesse social. A norma “NBR 15.220-3: Zoneamento Bioclimático
Brasileiro” apresenta a lista de 330 cidades brasileiras pertencentes à sua Zona
Bioclimática, disponível também no anexo deste manual. Além destas, outras cidades
tiveram suas zonas definidas por interpolação e estão disponíveis em www.labeee.ufsc.br.
Determinadas as estratégias adequadas para cada cidade ou localidade geográfica, as
mesmas são agrupadas por uso de estratégias comuns criando assim uma Zona
Bioclimática.
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Nota técnica n.5
Assunto: Alteração da Zona Bioclimática de Maringá/PR determinada pela
NBR15220-3
Documento: RTQ-C, RTQ-R
Data: 01/12/2011
A cidade de Maringá está situada na ZB-1 (NBR15220-3). Entretanto, em 2009, o
INMET publicou uma revisão das Normais 61-90. De acordo com esta revisão, as
estratégias para Maringá seriam as mesmas de Londrina (BCFI) e ambas estariam
na ZB-3. Portanto, notificamos que a cidade de Maringá faz parte da ZB-3.

Figura 1-39. Zoneamento bioclimático brasileiro (fonte: NBR 15.220-3).

1.63 ZONA DE CONFORTO
Zona onde existe satisfação psicofisiológica de um grupo de indivíduos com as condições
térmicas do ambiente. Para especificar a hipótese de conforto adotada, utilizar uma das
seguintes normas: ASHRAE Standard 55/2004 ou ISO 7730/2005.

Segundo a ASHRAE 55-2004, conforto térmico é a condição da mente que expressa
satisfação com o ambiente térmico. Esta satisfação, no entanto, depende de pessoa para
pessoa, o que dificulta a determinação de parâmetros que definam estas condições.
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Algumas normas, como a ISO 7730/2005, ASHRAE 55-2004 e EN 15251, estabelecem
parâmetros que procuram avaliar esta situação.
A ISO 7730/2005, determina, através do modelo do Fanger, o cálculo do PMV, Voto Médio
Estimado, índice que prevê o valor médio do voto de um grupo de pessoas para as
condições do ambiente, de acordo com a escala mostrada na Tabela M1.2. O cálculo do
PMV é realizado a partir das seguintes variáveis: atividade metabólica, vestimentas,
temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade relativa do ar e pressão parcial
do vapor de água.

Tabela M1.2 Escala de determinação das sensações térmicas
Sensação Térmica
+3

Muito quente

+2

Quente

+1

Levemente quente

0

Neutro

-1

Levemente frio

-2

Frio

-3

Muito frio

A ASHRAE 55-2013 apresenta, além do cálculo do PMV, outro método para determinação
da zona de conforto, assim como alguns parâmetros que ajudam a determinar se um
ambiente está propício a apresentar conforto ou não. O método gráfico é um método
simplificado que pode ser aplicado em ambientes onde os ocupantes tem uma atividade
entre 1 e 1,3 met, com roupas entre 0,5 e 1 clo. A Figura 1-40 mostra o gráfico com as
áreas de conforto, estas são formadas pelas temperaturas mínimas e máximas, assim
como pela umidade. Este gráfico é válido somente para velocidades do ar menores que
0,2 m/s.
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Figura 1-40. Temperatura operativa e umidade aceitável para determinação da zona de conforto
(ASHRAE 55 - 2013)

1.64 ZONA TÉRMICA
Espaço ou grupo de espaços dentro de um edifício condicionado que são suficientemente
similares, onde as condições desejadas (temperatura) podem ser controladas usando um
único sensor (termostato ou sensor de temperatura).

Uma zona térmica é uma divisão interna de um edifício. Da mesma forma que o conceito
de ambiente é a base do cálculo de eficiência do sistema de iluminação, a zona térmica é
uma das bases do cálculo de eficiência do sistema de condicionamento de ar. No caso de
posicionamento de sensores ou termostatos, para o sistema de condicionamento de ar, os
ambientes não são necessariamente contíguos. No caso de simulações com ambientes
condicionados, ambientes contíguos de um mesmo piso e com a mesma orientação
costumam fazer parte de uma mesma zona térmica. Em simulações de ambientes não
condicionados (ventilados naturalmente), não é válido unificar ambientes em zonas
térmicas, salvo casos especiais a critério do simulador.
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Exemplo 1.12

Figura 1-41. Ambientes contíguos de mesma orientação podem ser unificados em uma zona
térmica para a simulação com condicionamento de ar. Na figura, vê-se 4 zonas térmicas: 3
perimetrais e uma central.

Exercício 1.11
Um espaço é vedado do piso ao teto por divisórias compostas de madeira
compensada até 2,2 m e vidro a partir dessa altura até ao teto. O espaço forma um
escritório independente. Este espaço é uma zona térmica?
Resposta: Sim. Este espaço encerra um volume de ar de uma forma razoavelmente
estanque criando assim uma zona térmica. Caso uma unidade de janela fosse
instalada com certeza criaria uma zona com temperatura diferente do resto da
edificação.
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1.65 OUTRAS DEFINIÇÕES
1.65.1 Absortância térmica
Absortância à radiação solar (): Quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma
superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície.
Fonte: NBR 15220-1 (ABNT, 2005).

Absortância solar é uma propriedade do material referente a parcela da radiação absorvida
pelo mesmo, geralmente relacionada a cor. Quanto maior a absortância, maior a parcela
da energia incidente que se transforma em calor (radiação de ondas longas) após incidir
sobre um material opaco.

A NBR 15220-2 apresenta, no Anexo B, uma lista de

absortâncias para algumas cores e materiais, descritas a seguir.
Tabela M1.3 Absortância () para radiação solar (ondas curtas).



Tipo de Superfície
Chapa de alumínio (nova e brilhante)

0,05

Chapa de alumínio (oxidada)

0,15

Chapa de aço galvanizada (nova e brilhante)

0,25

Caiação nova

0,12 / 0,15

Concreto aparente

0,65 / 0,80

Telha de barro

0,75 / 0,80

Tijolo aparente

0,65 / 0,80

Reboco claro

0,30 / 0,50

Revestimento asfáltico

0,85 / 0,98

Pintura:
Branca

0,20

Amarela

0,30

Verde clara

0,40

“Alumínio”

0,40

Verde escura

0,70

Vermelha

0,74

Preta

0,97

Fonte: Adaptado de NBR 15220-2 (ABNT, 2005)

Como banco de dados complementar, a tese desenvolvida por Dornelles (2008) apresenta
dados de absortância solar para diferentes cores e tipos de tintas utilizadas em superfícies
opacas, a partir de medições de refletâncias com espectofotômetro.
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2 INTRODUÇÃO
O presente RTQ especifica requisitos técnicos, bem como os métodos para classificação
de edifícios comerciais, de serviços e públicos quanto à eficiência energética. Os edifícios
submetidos a este RTQ devem atender às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) vigentes e aplicáveis. Cabe ressaltar que a visão deste RTQ é a
eficiência energética da edificação e que este, os organismos de inspeção acreditados e
o Inmetro se eximem dos problemas que porventura possam ser causados à edificação
pela não observância das normas da ABNT, que são de exclusiva atribuição do projetista.

2.1

OBJETIVO
Criar condições para a etiquetagem do nível de eficiência energética de edifícios
comerciais, de serviços e públicos.

O RTQ-C visa estabelecer as condições para classificação do nível de eficiência energética
de edifícios comerciais, de serviços e públicos, a fim de obter a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
O caráter voluntário do RTQ-C visa preparar o mercado construtivo, de forma gradativa, a
assimilar a metodologia de classificação e obtenção da etiqueta. A metodologia de
classificação está presente no texto do Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ-C) do
Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, enquanto
a metodologia de obtenção da etiqueta refere-se aos procedimentos para avaliação junto
ao INMETRO, e está presente nos Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de
Eficiência Energética de edificações (RAC).
Há dois métodos de classificação do nível de eficiência energética:


Método prescritivo: através da aplicação de uma equação fornecida, válida para
edifícios condicionados;



Método de simulação: usando o método prescritivo e a simulação do desempenho
termo-energético de edifícios condicionados e não condicionados.
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2.2

PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA
Este RTQ-C aplica-se a edifícios condicionados, parcialmente condicionados e não
condicionados. Edifícios de uso misto, tanto de uso residencial e comercial, como de uso
residencial e de serviços ou de uso residencial e público, devem ter suas parcelas não
residenciais avaliadas separadamente.

A etiquetagem de eficiência energética de edifícios deve ser realizada através dos
métodos prescritivo ou de simulação. O método prescritivo é baseado na análise de
simulações de um número limitado de casos através de regressão. Em edificações onde
o PAFt é elevado, os vidros possuem alto desempenho e/ou os elementos de
sombreamento são diferenciados por orientação, recomenda-se utilizar o método de
simulação ou ferramentas de simulação simplificadas.

O método prescritivo é um método simplificado que avalia as edificações através de
equações e tabelas. O método de simulação é uma alternativa para avaliação da eficiência
de forma mais completa e/ou flexível. É indicado para permitir:


a liberdade de projeto, seja na forma da edificação, na natureza de suas aberturas
ou proteções solares ou nos sistemas utilizados;



a incorporação de inovações tecnológicas, comprovando níveis de eficiência
elevados;



o uso de estratégias passivas de condicionamento, possibilitando edificações não
condicionados ou parcialmente condicionados;



a incorporação de soluções não previstas no RTQ-C.

Este último item abrange todas as soluções arquitetônicas ou dos sistemas que porventura
existam no projeto e que não são possíveis de serem analisadas através do método
prescritivo. No RTQ-C, o item 6 apresenta os requisitos a serem atendidos para realizar a
simulação e para comprovar o nível de eficiência energética da edificação. O método de
simulação é válido para alcançar a etiqueta completa da edificação, sem a necessidade
das etiquetas parciais.
Há três grupos principais de requisitos que estabelecem o nível de eficiência energética:
envoltória, sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar. Estes são avaliados
separadamente, obtendo-se níveis de eficiência parciais cuja combinação em uma
equação resulta em uma pontuação que indica o nível de eficiência geral da edificação.
Parcelas de edifícios, com área mínima de 500 m2 e/ou com tensão de abastecimento
superior ou igual a 2,3 kV, podem também ter o sistema de iluminação e o sistema de
condicionamento de ar avaliados, porém separadamente, recebendo uma classificação
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parcial do nível de eficiência referente a cada um destes itens. Nestes casos, as parcelas
a serem classificadas devem ser:
- para classificação da envoltória, o nível de eficiência energética deve ser estabelecido
para a edificação completa;
- para classificação do sistema de iluminação, o nível de eficiência energética pode ser
estabelecido para um pavimento ou um conjunto de salas, assim como para os subsolos;
- para classificação do sistema de condicionamento de ar, o nível de eficiência energética
pode ser estabelecido para um pavimento ou um conjunto de salas, assim como para os
subsolos.
Para obter a classificação geral do edifício, as classificações por sistemas individuais
devem ser avaliadas, resultando em uma classificação final. Para isso, pesos são
atribuídos para cada sistema individual e, de acordo com a pontuação final, é obtida uma
classificação que também varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente) apresentada
na ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

A classificação geral inclui todos os sistemas mais bonificações e referem-se ao
edifício completo ou a uma parte deste. As classificações parciais permitem a
etiquetagem parcial dos sistemas (envoltória, iluminação e condicionamento de ar),
que podem referir-se ao edifício ou a parcelas do mesmo. As etiquetas parciais
referem-se à eficiência dos sistemas separadamente, enquanto que a etiqueta geral
é definida por uma equação que contém pesos para balancear a relação entre os
sistemas. Destacando que mesmo que os sistemas sejam avaliados separadamente,
a avaliação da Envoltória é obrigatória e esta deve ser feita para o edifício completo.
Algumas edificações podem obter classificações parciais para os níveis de eficiência
dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar podem ser estabelecidos para
um pavimento específico, um conjunto de salas ou para áreas de uso comum, sendo
que a envoltória é estabelecida somente para a edificação completa. Desta forma:


A classificação do nível de eficiência da envoltória deve ser solicitada pelo
construtor/incorporador

do

empreendimento

(proprietário)

ou

pelo

condomínio (proprietário da edificação em uso). Devem ser fornecidas todas
as condições para avaliação no local, o que obriga os proprietários de
unidades autônomas de consumo (salas comerciais ou escritórios em
edifícios empresariais ou lojas em shoppings centers ou galerias) a
permitirem a entrada dos avaliadores acreditados pelo INMETRO em seus
estabelecimentos quantas vezes for necessário.


A classificação do nível de eficiência do sistema de iluminação e/ou de
condicionamento de ar pode ser realizada em um pavimento, em um conjunto
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de salas ou em áreas de uso comum. O pavimento ou o conjunto de salas
geralmente compõe uma unidade autônoma de consumo, e pode ser
solicitada pelo proprietário ou usuário legal da unidade (no caso de aluguel)
com anuência do proprietário. No entanto, estas classificações parciais
podem ser solicitadas somente em conjunto com a classificação da envoltória
ou se a envoltória já tiver sido classificada em algum momento anterior

Exemplo 2.1
O construtor/incorporador obtém uma ENCE parcial para a envoltória. Depois de vender
os pavimentos em planta livre de sua edificação, a empresa proprietária do 5º pavimento
submete os seus sistemas de iluminação e condicionamento de ar para obter a
classificação geral do seu pavimento. O 5º pavimento terá uma ENCE com a classificação
geral do pavimento.

Exemplo 2.2
O construtor/incorporador obtém uma ENCE parcial para a envoltória. Depois de vender
os pavimentos em planta livre de sua edificação, o condomínio decide em convenção
submeter o sistema de iluminação das áreas comuns da edificação à classificação geral.
Será obtida assim uma ENCE para as áreas comuns com duas etiquetas parciais: da
envoltória e da iluminação. Caso o condomínio submeta também o sistema de
condicionamento de ar, será obtida uma ENCE geral para as áreas comuns.

Exemplo 2.3
O construtor/incorporador vende pavimentos em planta livre de sua edificação. A empresa
proprietária do 5º pavimento submete os seus sistemas de iluminação e condicionamento
de ar para obter a classificação geral do seu pavimento. Como não há classificação prévia
da envoltória, esta também deve ser obtida. Assim, o proprietário do 5º pavimento deve
solicitar ao condomínio que este solicite uma ENCE para a envoltória. Caso os condôminos
não concordem, não é possível obter uma ENCE para os sistemas de iluminação e
condicionamento de ar para o 5º pavimento.

A classificação geral poderá ser obtida após a avaliação dos três sistemas parciais, desde
que as avaliações parciais tenham sido realizadas a partir de uma das combinações
apresentadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1. Combinações de métodos de avaliação para obtenção da classificação Geral

Introdução

Envoltória

Sistema de
Iluminação

Sistema de
Condicionamento de Ar

Ventilação
Natural

Método Prescritivo

Método
Prescritivo

Método Prescritivo

Método Simulação

Método Simulação

Método
Simulação

Método Simulação

Método Simulação

Método Simulação

Método
Prescritivo

Método Prescritivo

Método Simulação

A avaliação dos três sistemas pode ser realizada por qualquer um dos dois métodos de
avaliação, no entanto, para a obtenção da ENCE Geral é necessário que os sistemas sejam
avaliados através de uma das combinações listadas na Tabela 2.1. Ou seja, se um edifício
possui a ENCE parcial de envoltória e sistema de iluminação, pelo prescritivo, e deseja
obter a ENCE geral, é necessário que a avaliação do sistema de condicionamento de ar
seja realizada pelo mesmo método, ou reavaliar todos os sistemas pelo método da
simulação.
Para a classificação geral as avaliações parciais recebem pesos, distribuídos da seguinte
forma:
- Envoltória = 30%
- Sistema de Iluminação = 30%
- Sistema de Condicionamento de Ar = 40%
A avaliação de cada sistema individual utiliza equivalentes numéricos, um número de
pontos correspondente a determinadaeficiência, atribuídos de acordo com a Tabela 2.2:

Há cinco níveis de eficiência, tanto para classificações parciais como para totais, e são: A
(mais eficiente), B, C, D e E (menos eficiente). Conforme Tabela2.2.
Tabela2.2. Equivalente numérico para cada nível de eficiência (EqNum)

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 (ver item 6.2.3). Edifícios
totalmente ventilados naturalmente podem receber a ENCE Geral, desde que se
comprove que os ambientes atendem às temperaturas de conforto.
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Exemplo 2.4
Um incorporador comercializa os pavimentos em planta livre após obter a avaliação
da envoltória da edificação. A empresa que adquiriu o 1º pavimento pretende submeter
seu escritório à etiquetagem. As salas são áreas de permanência prolongada e a
circulação é área de permanência temporária. Dentro da área de permanência
prolongada, em verde são as salas que são condicionadas artificialmente, e em azul
são salas ventiladas naturalmente. Para a obtenção da etiqueta visando a classificação
do sistema de condicionamento de ar e/ou etiqueta completa do seu escritório o
proprietário precisa de uma análise através de simulação computacional para
comprovar que o ambiente interno proporciona temperaturas dentro da zona de
conforto durante um percentual das horas ocupadas (ver item 6.2.3 do RTQ-C). Para
a equação geral deve-se considerar as áreas de forma distinta, conforme Eq. 2.1.

Sala 03
área: 22,25m2

Sala 01
área: 22,25m2

Sala 05
área: 48,00m2

Circulação
área: 34,20m2
Sala 04
área: 22,45m2

Sala 02
área: 27,62m2

Figura 2-1. Pavimento setorizado por cores; onde as salas em azul são ventiladas
naturalmente; em verde são condicionadas artificialmente; em amarelo são áreas de
permanência temporária e cinza são circulações verticais.

Portanto, a classificação geral do edifício é calculada de acordo com a distribuição dos
pesos através da Equação 2.1:




PT  0,30.  EqNumEnv.

AC 

ANC

AU 

 APT
.5 

 AU

AU

Onde:

.EqNumV



  0,30. EqNumDPI   0,40.  EqNumCA.



AC 

ANC

AU 

 APT
.5 

 AU

AU

.EqNumV

 1
  b0
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EqNumEnv: equivalente numérico da envoltória;
EqNumDPI: equivalente numérico do sistema de iluminação, identificado pela sigla DPI,
de Densidade de Potência de Iluminação;
EqNumCA: equivalente numérico do sistema de condicionamento de ar;
EqNumV: equivalente numérico de ambientes não condicionados e/ou ventilados
naturalmente (ver item 6.2.2);
APT: área útil dos ambientes de permanência transitória, desde que não condicionados;
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.

A relação AC/AU indica a fração de área de piso de ambientes condicionados da edificação,
pavimento ou conjunto de salas. Assim, a área útil deve ser a área útil da edificação ou a
área útil da parcela que está sendo submetida à etiquetagem, independente da existência
de condicionamento.

Exemplo 2.5
Um edifício empresarial de área útil de 15.000 m2 que abriga múltiplas unidades
autônomas de consumo já possui etiqueta parcial A para a envoltória. Um conjunto
de salas de 600 m2 está sendo submetido à etiquetagem. Se 300 m2 são ambientes
condicionados, a fração de área condicionada a ser considerada é 0,50.

Na equação 2.1, AC/AU representa um fator de correção para o equivalente numérico
quando este EqNum não se refere à área total da edificação, mas somente a uma parte
que é condicionada. A área restante, não condicionada, que se refere às áreas de curta
permanência transitória (APT), já obtém equivalente numérico de valor 5 (equivalente ao
nível de eficiência A). Caso existam áreas não condicionadas de permanência prolongada
(ANC), estas deverão atender a um número mínimo de horas em que as condições do
ambiente se encontram na Zona de Conforto, conforme item 6.2.3 do RTQ-C. Assim, a
equação 2.1 pode ser entendida conforme Figura 2-2.
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PT  0,30. EqNumEnv




AC   APT
ANC
 APT  ANC

 1
.5
.5 
.EqNumV  0,30.EqNumDPI 0,40. EqNumCA.
.EqNumV  b
 
 
AU
AU
AU
AU

 0
AU  
AU  

AC 

Bonificações
Peso

Peso

Fração não
condicionada - longa
permanência

Equivalente
numérico

Equivalente
numérico
para nível A

Peso

Equivalente
numérico

Equivalente
numérico

Fração não
condicionada - curta
permanência

Fração
condicionada
do edifício

Figura 2-2. Variáveis da equação geral

Os equivalentes numéricos para os níveis de eficiência de cada sistema individual são
obtidos na Tabela 2.2. O nível de eficiência do sistema da envoltória das áreas
condicionadas é definido de acordo com o item 3; o nível de eficiência do sistema de
iluminação (DPI) é definido no item 4; e o nível de eficiência do sistema de
condicionamento de ar (CA) é definido no item 5.
O número de pontos obtidos na Equação 2.1 irá definir a classificação geral da edificação,
de acordo com a Tabela 2.3. As classificações final e parciais são apresentadas na ENCE
– Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

Tabela 2.3. Classificação Geral

Os valores da Tabela2.2 são utilizados no início das avaliações, no momento em que é
determinada a eficiência da envoltória, ou dos sistemas de iluminação e condicionamento
de ar. Os sistemas de iluminação e condicionamento de ar tem seu nível de eficiência
ponderado, por existirem sistemas com eficiência diferentes ou por não atender aos prérequisitos, nesses casos deve-se utilizar a Tabela 2.3.
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Exemplo 2.6
Um edifício empresarial possui as seguintes etiquetas parciais: Envoltoria– A
(EqNumEnv = 5); Iluminação – B (EqNumDPI = 4,32); e Condicionamento de Ar – A
(EqNumAC = 4,75). No entanto, somente 50% da área útil da edificação possui sistema
de condicionamento de ar. O edifício possui 5% de sua área composta por ambientes
de permanência transitória, e 45% da área é ocupada por ambientes ventilados
naturalmente e que possuem condições de conforto comprovadas em 75% do tempo.
Conforme a Tabela 6.4 do RTQ-C, a área não condicionada apresenta classificação B.
O edifício em questão não apresenta nenhum sistema ou inovação que possa elevar a
eficiência energética do mesmo. Aplicando a equação 2.1, obtém-se a classificação B,
como se observa abaixo:
PT = 0,30 × {(5 × 0,50) + (0,05 × 5) + (0,45 × 4)} + (0,30 × 4,32) + 0,40
× {(4,75 × 0,50) + (0,05 × 5) + (0,45 × 4)} + 0

3,5 <4,43< 4,5 – Classificação B

2.3

PRÉ-REQUISITOS GERAIS
Além dos requisitos descritos nos itens 3 a 5, para o edifício ser elegível à etiquetagem,
deve cumprir os seguintes requisitos mínimos:

Os pré-requisitos gerais são necessários para a obtenção da classificação geral do nível
de eficiência da edificação. O não atendimento não impede as classificações parciais, mas
impede a obtenção de uma etiqueta completa de nível de eficiência A, B ou C. Ou seja, a
classificação final poderá ser alterada e seu nível de eficiência energética reduzido
dependendo do pré-requisito que não for atendido, onde poderá obter eficiência D na
classificação geral mesmo que as etiquetas parciais indiquem nível de eficiência A.

2.3.1 Circuitos elétricos
2.3.1.1 Níveis A e B
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.
Exceções:
- hotéis, desde que possuam desligamento automático para os quartos;
- edificações com múltiplas unidades autônomas de consumo;
- edificações cuja data de construção seja anterior a junho de 2009.
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Este item não exige que medições sejam realizadas, mas sim que o circuito elétrico seja
projetado separadamente de forma a permitir medições quando necessário, ou que o
edifício possua, instalado, equipamentos que possibilitem tal medição. Estas medições
poderão auxiliar no diagnóstico do consumo de energia facilitando o comissionamento ao
indicar onde e em que horas se consome mais e, conseqüentemente, em que tipo de uso
deve-se investir para elevar ainda mais a eficiência energética da edificação quando em
uso. Hotéis são exceções por ser comum possuírem circuitos integrados por quarto que
são desligados automaticamente quando o hóspede sai do quarto. Edifícios com múltiplas
unidades autônomas de consumo possuem um medidor de energia por unidade de
consumo, o que impede a existência de um quadro geral com circuitos separados por uso
final.

2.3.2 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.
Para edifícios de uso misto, este pré-requisito somente é aplicável às parcelas de uso
comercial, de serviços e público com uma demanda de água quente igual ou maior a 10%
da demanda total instalada de energia para esta parcela.

Algumas edificações com usos específicos, como academias, clubes, hospitais,
restaurantes e edifícios destinados à hospedagem, que utilizem elevada demanda de água
quente (percentual igual ou superior a 10% do consumo de energia) devem utilizar algum
dos sistemas eficientes listados, sejam eles aquecimento solar, a gás, bombas de calor ou
por reuso de calor. No primeiro caso, aquecimento solar, se este sistema apresentar fração
solar superior a 70%, pode ainda ser contabilizado como bonificação.
2.3.2.1 Nível A
Para atingir o nível A deve-se comprovar que

100%

da demanda de água quente é

atendida por um ou mais dos sistemas descritos a seguir, e atender as condições de
isolamento das tubulações descritas no item 2.3.2.4.

Como pré-requisito geral para obter a classificação A, 100% da demanda de água quente
deve ser proveniente de um ou mais dos sistemas listados abaixo, seguindo suas
recomendações, e atender as condições de isolamento das tubulações.
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a) Sistema de aquecimento solar
- Os coletores solares devem ser instalados voltados para o Norte geográfico.
Recomenda-se um desvio máximo de até 30º em relação a esta orientação;

A Figura 2-3 apresenta a faixa limite de orientação para a instalação dos coletores solares,
conforme recomendação do RTQ-C. Convém realçar que o regulamento indica
expressamente o uso do Norte geográfico e não do Norte magnético.

30°

30°

Figura 2-3 Quadrante mostrando a margem de orientação dos coletores solares em direção ao Norte
Geográfico
- O ângulo de inclinação dos coletores solares deve estar no intervalo compreendido entre
a latitude do local do edifício e esta latitude acrescida de 10º;

A Figura 2-4 apresenta o ângulo de inclinação de instalação dos coletores solares
recomendado. Este deve estar no intervalo compreendido entre a latitude do local da
edificação e a latitude acrescida de 10°.

INCLINAÇÃO MÍNIMA = Latitude Local
INCLINAÇÃO MÁXIMA= Latitude + 10°

Figura 2-4 Quadrante mostrando a margem de orientação dos coletores solares em direção ao Norte
Geográfico

- Os reservatórios devem possuir Selo PROCEL, ter isolamento térmico adequado e
capacidade de armazenamento mínimo compatível com a metodologia de cálculo
proposta pela NBR 15569;
- Os coletores solares devem possuir ENCE A ou B e a área coletora deve ser compatível
com a metodologia de cálculo proposta pela NBR 15569;
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- Na instalação do sistema de aquecimento solar recomenda-se instaladores que fazem
parte do Programa de qualificação de fornecedores de sistemas de aquecimento solar QUALISOL BRASIL.

b) Aquecedores a gás do tipo instantâneo
- Aquecedores a gás do tipo instantâneo devem possuir etiqueta com classificação A,
segundo regulamento específico do PBE/Inmetro;
- Devem estar instalados em lugares protegidos permanentemente contra intempéries e
com ventilação adequada para não interferir em sua eficiência.

c) Sistemas de aquecimento de água por bombas de calor
- As bombas de calor devem possuir COP maior ou igual a 3,0 W/W, medidos de acordo
com a norma ASHRAE 146, ASHRAE 13256 ou AHRI 1160.
- Não devem ser utilizados gases refrigerantes comprovadamente nocivos ao meio
ambiente (por exemplo, R22). Recomenda-se equipamentos que utilizem os gases R 134,
R 407 ou similares.

d) Caldeiras a gás
devem atender aos requisitos mínimos de eficiência apresentados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4: Eficiência mínima para aquecedor de acumulação de água a gás

Tipo de
equipamento

Capacidade

Subcategoria

Eficiência
mínima*

Procedimento
de teste

Aquecedor
de
acumulação
a gás

> 22,98 kW

< 309,75 W/l

80%. Et(Q⁄800
+ 110√V). SL

ANSI
Z21.10.3

*Eficiência térmica (Et) é um requisito mínimo, enquanto que as perdas em standby (SL)
Lsão computadas em W considerando uma diferença de temperatura de 38,9ºC entre a
água quente acumLulada e as condições térmicas do ambiente interno. V representa o
volume em unidade de galões (1 L = 0,264 gal) e Q representa a potência nominal de
entrada em W. *
Fonte: ASHRAE (2007) – ASHRAE Standard 90.1-2007.*
*Alterado pela nota técnica n.14 (10/09/2015)

Nota técnica n.14
Assunto: Aquecimento de água através de caldeiras a gás
Documento: RTQ-C
Data: 10/09/2015
A presente Nota Técnica tem como objetivo corrigir algumas informações sobre
caldeiras a gás presentes no item 2.3.2 Aquecimento de água do RTQ-C.
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2.3.2.2 Nível B
Para atingir o nível B deve-se comprovar que um percentual igual ou superior a

70% da

demanda de água quente é atendida por um ou mais dos sistemas descritos a seguir, e
atender as condições de isolamento das tubulações descritas no item 2.3.2.4.

Como pré-requisito geral para obter a classificação B, um percentual igual ou superior
a 70% da demanda de água quente deve ser proveniente de um ou mais dos sistemas
listados abaixo, seguindo suas recomendações, e atender as condições de isolamento
das tubulações.
a) Sistema de aquecimento solar
-Idem aos requisitos do item 2.4.2.1.

b) Aquecedores a gás do tipo instantâneo
-Idem aos requisitos do item 2.4.2.1.

c) Sistemas de aquecimento de água por bombas de calor
- As bombas de calor devem possuir COP maior que 2,0 W/W, medidos de acordo com a
norma ASHRAE 146 ou AHRI 1160;
- Não devem ser utilizados gases refrigerantes comprovadamente nocivos ao meio
ambiente (por exemplo, R22). Recomenda-se equipamentos que utilizem os gases R 134,
R 407 ou similares.

2.3.2.3 Nível C
Edifícios com sistema de aquecimento solar e a gás que atendam

menos de 70%

da demanda de água e sejam complementados por sistemas elétricos; e edifícios que
tenham apenas aquecimento elétrico da água atingirão no máximo nível C, desde que
atendam aos pré-requisitos a seguir:

Edificações em que o uso de sistemas de aquecimento de água atendam menos de 70%
da demanda de água quente sendo complementadas por sistemas elétricos, atingirão no
máximo nível C, desde que cumpridos os pré-requisitos especificados no item 2.3.2.3.
a) Aquecedores elétricos de passagem, chuveiros elétricos e torneiras elétricas
- Possuir eficiência energética superior a 95%;
- Participar do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE/Inmetro;
- Possuir potência menor ou igual a 4.600W.
Obs.: Equipamentos com potência regulável serão classificados pela maior potência.

b) Aquecedores elétricos de hidromassagem
- Possuir eficiência energética superior a 95%;
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- Participar do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE/Inmetro;
- Possuir potência menor ou igual a 5.000W.

c) Aquecedores elétricos por acumulação (boiler)
- Aquecedores elétricos por acumulação devem possuir etiqueta com classificação A,
segundo regulamento específico do PBE/Inmetro.

Exemplo 2.7
Um determinado hotel alcançou nível de eficiência energética B. Para continuar com
este nível de eficiência é necessário que o hotel atenda determinados pré-requisitos
gerais. O não atendimento dos pré-requisitos irá alterar o nível de eficiência da
classificação geral.

Exemplo 2.8
Uma edificação destinada à hospedagem, estimou que o consumo de energia para
água quente ultrapassou 10% do consumo de energia, com isto, precisa atender o prérequisito de aquecimento de água.
Este hotel possui 100% da água quente fornecida por dois sistemas distintos de
aquecimento de água, onde 65% é proveniente de caldeiras à gás e 35% de
aquecedores a gás do tipo instantâneo. Neste caso, atendendo às especificações dos
sistemas, esta edificação atende o pré-requisito para atingir o nível A.

Exemplo 2.9
Uma clínica de estética possui vestiário para seus clientes e comprovou que a demanda
de água quente utiliza 8% do consumo energético de toda a edificação. Neste caso, a
clínica não precisa atender ao pré-requisito geral de aquecimento de água, pois o
consumo de energia para este fim não atinge 10% do consumo total.
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Exemplo 2.10
Uma academia comprovou que 40% do consumo de energia da edificação é destinada
ao aquecimento de água, e portanto, precisa atender ao pré-requisito de aquecimento
de água.
A edificação possui sistema complementar de aquecimento de água, onde 60% é
proveniente de sistema de aquecimento a gás do tipo instantâneo e 40% é de chuveiros
elétricos. Como menos de 70% da água quente é gerada por sistemas de aquecimento
solar ou a gás, esta edificação atingirá o nível máximo C, mesmo que a envoltória
obtenha nível máximo de eficiência energética (nível A).
Caso o proprietário opte por aumentar a utilização do aquecimento a gás para 75% da
demanda de água quente utilizando sistema complementar de 25% de chuveiros
elétricos, então, com o percentual superior a 70% da demanda de água quente a
edificação atingirá no máximo nível B.
Ambos os casos serão possíveis caso a edificação atenda aos demais pré-requisitos.

2.3.2.4 Isolamento de tubulações
O projeto de instalações hidrossanitárias deve comprovar que as tubulações metálicas
para água quente possuem isolamento térmico com espessura mínima, em centímetros
(cm), determinada pela Tabela 2.5, de acordo com o diâmetro nominal da tubulação.Para
tubulações não metálicas, a espessura mínima do isolamento deve ser de 1,0 cm, para
qualquer diâmetro nominal de tubulação, com condutividade térmica entre 0,032e 0,040
W/m.K.
Para reservatórios de água quente instalados em sistemas que não sejam de
aquecimento solar deve-se comprovar que a estrutura do reservatório apresenta
resistência térmica mínima de 2,20 (m²K)/W.

Tabela 2.5: Espessura mínima (cm) de isolamento de tubulações para aquecimento de água

Temperatura da
água (oC)
T ≥ 38

Condutividade térmica
(W/m.K)

Diâmetro nominal da
tubulação (mm)

Condutividade térmica
(W/m.K)

Temperatura de
ensaio (oC)

< 40

≥ 40

0,032 a 0,040

38

1,0 cm

2,5 cm
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Exemplo 2.11
Uma edificação utiliza sistema de aquecimento de água e, portanto, deve atender
ao pré-requisito de isolamento das tubulações. A temperatura da água do sistema
a ser projetado será maior que 40°C.

As tubulações utilizadas para o

abastecimento de água quente são metálicas de diâmetro 40mm com a
condutividade térmica de 0,035W/m.K. Neste caso a espessura necessária de
isolamento da tubulação será de 2,50 cm.

Para isolamentos cuja condutividade térmica esteja fora da faixa estipulada na Tabela 2.5, a
espessura mínima (E) deve ser determinada pela Equação 2.2.

𝑒 𝜆/𝜆´
𝐸 = 𝑟 {(1 + )
− 1}
𝑟

Eq.2.2

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);

: condutividade do material alternativo à temperatura média indicada para a temperatura
do fluido (W/m.K);

': valor superior do intervalo de condutividade listado nesta tabela para a temperatura do
fluido.

Exemplo 2.12
Seguindo o exemplo anterior, supondo que temperatura da água é maior que 40°C,
e que as tubulações utilizadas para o abastecimento de água quente são metálicas
de diâmetro 40mm com a condutividade térmica do material de isolamento de 0,045
W/m.K. Neste caso precisa-se calcular a espessura necessária de isolamento da
tubulação, conforme equação 2.2:
𝑒 𝜆/𝜆´
𝐸 = 𝑟 {(1 + )
− 1}
𝑟
Conforme as informações do exemplo:
E: espessura mínima de isolamento (cm);

: 0,045 W/m.K;
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': 0,040 W/m.K.

r: 2 cm;
e: 2,5 cm;

𝐸 = 2 {(1 +

2,5 0,045/0,040
)
− 1}
2

𝐸 = 2 {2,251,125 − 1}
𝐸 = 2 {1,490034}
𝐸 = 2,980068 ≈ 2,98 cm
A espessura necessária de isolamento da tubulação deve ser no mínimo 2,98 cm.

2.4

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Além dos pré-requisitos gerais dos itens 3 a 6 - Envoltória, Iluminação, Condicionamento
de Ar e Simulação - há pré-requisitos específicos que devem ser atendidos de acordo
com os critérios de cada item.

No caso de uso do item 6, Simulação, após atendido o item e encontrada a eficiência, os
seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos no edifício:
- Pré-requisitos gerais;
- Pré-requisitos específicos do sistema de iluminação (item 4.1), de acordo com o nível
de eficiência alcançado; e
- Pré-requisitos específicos do sistema de condicionamento de ar (item 5.1).

No caso da simulação, são dispostos alguns pré-requisitos específicos que indicam a
possibilidade da sua realização, como o tipo de programa e os arquivos utilizados. Quando
utilizada a simulação computacional, deve-se atender aos pré-requisitos gerais de circuitos
elétricos e aquecimento de água, assim como os pré-requisitos dos sistemas de iluminação
e de condicionamento de ar. Os únicos pré-requisitos que não precisam ser atendidos no
caso de se utilizar a simulação computacional são os referentes à envoltória, como limites
de transmitância, de absortância e percentual de abertura zenital. Entretanto precisa
atender aos pré-requisitos do item de simulação computacional.
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2.5

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. Essas podem ser:

A Equação 2.1 apresenta uma variável relativa às bonificações, ou seja, uma pontuação
extra que visa incentivar o uso de soluções que elevem a eficiência energética da
edificação. A pontuação adquirida através da implementação destas bonificações varia
entre 0 e 1. Sendo: 0 quando não existe nenhum sistema complementar para o aumento
da eficiência da edificação, e 1 quando uma das bonificações for implantada em sua
totalidade, ou mais de uma bonificação for atendida parcialmente de forma complementar
a alcançar 1 ponto. É possível a utilização de mais de um sistema implantados
simultaneamente para se chegar a esta pontuação máxima.Todas as bonificações listadas
devem ser comprovadas através de dois memoriais de cálculo, onde um deve conter a
análise da edificação sem a bonificação e outro considerando a bonificação. Os dois
memoriais de cálculo são necessários para comprovar a pontuação da bonificação.


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, devem proporcionar uma
economia mínima de 40% no consumo anual de água do edifício, considerando
práticas correntes de dimensionamento;

A comprovação de economia de 40% no consumo anual de água de uma edificação deve
ser realizada através de comparação com o consumo anual de água típico considerando
taxas de consumo por usuário em função do uso da edificação de acordo com a Tabela
M2.2.1; ou conforme legislação local, que se encontra geralmente no código de obras
municipal. Neste caso, deve ser entregue uma cópia desta lei, juntamente com a
documentação.
Através da utilização de equipamentos racionalizadores de água como torneira automática,
descarga com duplo acionamento, utilização de água pluvial, entre outros é possível obter
pontos de bonificação. A edificação alcançando 40% de economia se obtém um ponto,
outras porcentagens são proporcionais a esse valor, sendo um ponto o valor máximo a ser
alcançado.
A bonificação em edificações que utilizam equipamentos racionalizadores de água é
calculada pelas seguintes etapas:
1. Calcular a estimativa da população da edificação segundo o projeto;
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2. Verificar a freqüência de uso dos equipamentos instalados segundo a Tabela
M2.M2.1;
3. Calcular o consumo diário de água da edificação através da vazão segundo a
Tabela M2.1 e a Tabela M2.2;
4. Calcular o consumo diário de água da edificação através da vazão segundo a
Tabela M2.1 e a Tabela M2.2 considerando a utilização de equipamentos
racionalizadores de água;
5. Calcular a porcentagem de economia de água comparando os dois resultados;
6. Calcular a pontuação obtida como bonificação.
Abaixo seguem as tabelas traduzidas e adaptadas do LEED V3.0, 2009. Os itens
residenciais foram referenciados nas tabelas a seguir para serem aplicados para o uso
de hotel, motel, flat, apart-hotel, pousadas, entre outros serviços de hotelaria.
Tabela M2.1 Consumo de água em função do tipo de dispositivo
Funcionários
em Tempo
Integral

Tipo de dispositivo

Visitante

Cliente

Hóspede

Usos / Dia
Vaso sanitário
- Feminino
- Masculino
Mictório
- Feminino
- Masculino
Torneira de Lavatório
- duração 15 seg; 12 seg com
controle automático
- hotelaria, duração 60 seg
Banho
- duração 300 seg
- hotelaria, duração 480 seg
Pia da cozinha
- duração 15 seg
- hotelaria, duração 60 seg

3
1

0,5
0,1

0,2
0,1

5
5

0
2

0
0,4

0
0,1

n/a
n/a

3

0,5

0,2

5

0,1

0

0

1

1
n/a

0
n/a

0
n/a

n/a
4

Fonte: Traduzido e adaptado do LEED V3, 2009.

Tabela M2.2 Consumo de água por padrão de uso de ocupação (comercial e hoteleiro)
Dispositivos comerciais, instalações e
aplicações
Sanitários comerciais (vaso sanitário)
,Mictório

Torneiras de lavatórios de sanitários
comerciais

Válvulas de spray pré-enxague comerciais

Base corrente
6,08 litros por descarga (lpd)*
1,70 litros por segundo (l/s)
Exceto válvula de descarga 13,25 lpd
3,80 lpd
0,14 l/s a 413,70 kPa, somente para aplicações
especiais (quartos de hóspedes de hotel ou motel,
pacientes de hospital)
0,03 l/s a 413,70 kPa** para todos, exceto
aplicações especiais
0,95 litros por ciclo por medição de torneiras
Taxa de fluxo ≤ 0,10 litros por segundo
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(para aplicação em serviços de alimentos)
Dispositivos para hotelaria, instalações e
aplicações
Sanitários (vaso sanitário)
Torneira de lavatório / cozinha
Chuveiro

*

**

***

****

(sem pressão especificada, sem exigência de
desempenho)
Base corrente
6,08 lpd ***
0,14 l/s a 413,70 kPa
0,16 l/s a 551,60 kPa por chuveiro instalado****
A tabela LEED utiliza galão por descarga. Para o
caso Brasileiro utiliza-se a conversão:
1 galão = 3,785412 litros.
Padrão EPAct 1992 para sanitários utilizados em
modelos comerciais e residenciais.
Em adição aos requisitos da EPAct, a Sociedade
Americana de Engenheiros Mecânicos padroniza
que para torneiras de lavatórios públicos é 0,03 l/s
a 413,70 kPa (ASME A112.18.1-2005). Este
máximo foi incorporado no Código Nacional de
Encanamento e no Código Internacional de
Encanamento.
EPAct 1992 padroniza os modelos de vaso
sanitários
para
aplicações
comerciais
e
residenciais.
Equipamento de chuveiro residencial (instalado),
em unidades habitacionais: A vazão total
admissível de todos os chuveiros que fluem em um
determinado momento, incluindo sistemas de
aproveitamento de água da chuva, cachoeiras,
sprays para o corpo, spas e jatos devem ser
limitados à taxa permitida chuveiro de fluxo,
conforme especificado acima (9,46 l/m) por
equipamento de chuveiro, onde a área de do
compartimento de chuveiro é inferior a 1,60 m².
Para cada aumento de 1,60 m² de área útil ou
menos, um chuveiro adicional com vazão total
admissível de todos os dispositivos de fluxo igual
ou menor que a vazão permitida, conforme
especificado acima deve ser permitido. Exceção:
os chuveiros que utilizam recirculação de água não
potável proveniente do interior do equipamento de
chuveiro durante a operação podem exceder o
máximo, enquanto o fluxo total de água potável não
exceda a taxa de fluxo, conforme especificado
acima.

Fonte: Traduzido e adaptado do LEED V3,2009 e NBR 5626 .
* Para a inspeção da edificação construído estas vazões devem ser comprovadas por catálogo.

Exemplo 2.13
Uma determinada edificação empresarial possui equipamentos que racionalizam o
consumo de água. As etapas seguintes descrevem a metodologia para calcular a
redução no consumo de água da edificação e a pontuação obtida para bonificação:
1. Calcular a estimativa da população da edificação segundo o projeto.


Quadro de 80 funcionários em tempo integral, e um número de 100 visitantes por
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dia.


Para calcular de forma diferenciada o uso de mictórios e sanitários a população

será dividida de forma igual, considerando 50% homens e 50% mulheres.

2.

Verificar a frequência de uso dos equipamentos instalados de acordo com a

Tabela M2..



Neste edifício comercial serão considerados os consumos do vaso sanitário com caixa
acoplada, mictório, torneira do lavatório e pia da copa.
Tabela M2.3 Consumo diário de referência de água dos funcionários
Funcionários de tempo integral
Usuário
Uso/dia
Equipamentos
40 Feminino
3
Vaso sanitário
40 Masculino
1
40 Masculino
2
Mictório
40
Masculino
3
Torneira do
40 Feminino (vazão 0,14 por 15s)
Lavatório
40 Masculino
1
Pia da copa
40 Feminino (vazão 0,14 por 15s)

Cons. x Equip (L)
6,08
6,08
3,80

Consumo (L)
729,6
243,2
304,0

2,10

504,0

2,10

168,0

TOTAL

1948,80

Obs: Cálculo do consumo segundo padrões de uso do Tabela M2. e vazões da Tabela M2.

Tabela M2.4 Consumo diário de referência de água dos visitantes

Equipamentos
Vaso sanitário
Mictório
Torneira do
Lavatório
Pia da copa

Usuário
50 Feminino
50 Masculino
50 Masculino
50 Masculino
50 Feminino
50 Masculino
50 Feminino

VISITANTES
Uso/dia
0,5
0,1
0,4
0,5
(vazão 0,14 por 15s)
0
(vazão 0,14 por 15s)

Cons. x Equip (L)
6,08
6,08
3,80

Consumo (L)
152,0
30,4
76,0

2,10

105,0

2,10

0

TOTAL

363,40

Obs: Cálculo do consumo segundo padrões de uso Tabela M2. e vazões da Tabela M2.

O consumo diário de referência da edificação é de 2.312,20 litros. Como o RTQ-C
indica que o potencial de economia de água deve ser calculado anualmente, deve-se
multiplicar este consumo pelo número de dias do ano em que haverá este consumo.
Como o consumo de água desta edificação será apenas de dias úteis, sem a
complementação de outros padrões de consumo, consideraremos o consumo diário
para efeito de cálculo.
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3. Calcular o consumo anual estimado de água da edificação através do uso
segundo a Tabela M2. e tabelas de vazão fornecidas pelo fabricante,
considerando a utilização de equipamentos racionalizadores de água:
Neste caso, foram considerados vasos sanitários com duplo acionamento (3 lpd
e 6 lpd) e torneiras mais econômicas (0,10 l/s).

Tabela M2.5 Consumo diário estimado de água dos funcionários
FUNCIONÁRIOS DE TEMPO INTEGRAL
Usuário
Uso/dia
Cons. x Equip (L) Consumo (L)
40 Feminino
1
6,0
240,0
Vaso sanitário
40 Feminino
2
3,0
240,0
40 Masculino
1
6,0
240,0
Mictório
40 Masculino
2
3,0
240,0
Torneira do
40 Masculino
3
1,50
360,0
lavatório
40 Feminino (vazão 0,10 por 15s)
40 Masculino
1
1,50
120,0
Pia da copa
40 Feminino (vazão 0,10 por 15s)
TOTAL
1440,0
Obs: Cálculo do consumo segundo padrões de uso da Tabela M2. e vazões fornecidas pelo fabricante.
Equipamentos

Tabela M2.6 Consumo diário estimado de água dos visitantes

Equipamentos
Vaso sanitário
Mictório
Torneira do
lavatório
Pia da copa

Usuário
40 Feminino
40 Feminino
40 Masculino
50 Masculino
50 Masculino
50 Feminino
50 Masculino
50 Feminino

VISITANTES
Uso/dia
0,1
0,4
0,1
0,4
0,5
(vazão 0,10 por 15s)
0
(vazão 0,10 por 15s)

Cons. x Equip (L)
6,0
3,0
6,0
3,0

Consumo (L)
24,0
48,0
24,0
48,0

1,50

75,0

1,50

0,0

TOTAL

219,0

Obs: Cálculo do consumo segundo padrões de uso da Tabela M2. e vazões fornecidas pelo fabricante.

O consumo diário estimado da edificação com o uso de equipamentos
economizadores é de 1.659,00 litros.
4. Calcular a porcentagem de economia de água comparando os resultados de
referência e estimado.


O consumo diário de referência de água é 2.312,20 litros.



O consumo diário estimado de água é de 1.659,00 litros.
Comparando os resultados de cálculo do consumo anual de referência e estimado
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conclui-se que o emprego de equipamentos economizadores representa redução de
28,25% no consumo anual de água.
5. Calcular a pontuação obtida com a bonificação.
A proporção resulta em bonificação de 0,70.



Sistemas ou fontes renováveis de energia:
o

Edificaçõescom elevada demanda de água quente como academias,
clubes, hospitais, restaurantes, e edifícios destinados à hospedagem e
que utilizarem aquecimento solar de água devem provar atendimento
com fração solar igual ou superior a 70%;

o

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;

Além dos itens supracitados, edifícios com elevadores que atingirem nível A pela
avaliação da norma VDI 4707 receberão 0,5 pontos. Caso exista mais de um elevador no
edifício, todos devem obter classificação A para receber a bonificação.

Obs.: economias em mais de um item, que sejam menores que os mínimos
exigidos, podem ser combinadas, proporcionalmente, a fim de alcançar os
percentuais exigidos para obtenção da bonificação.

A aplicação de iniciativas para bonificações visa incentivar a economia do consumo de
energia elétrica através do emprego de inovações tecnológicas. Após justificativa e
comprovação do aumento da eficiência da edificação, as bonificações podem aumentar em
até um ponto na classificação geral.
Pode-se utilizar mais de uma estratégia visando alcançar um ponto de bonificação. Os
sistemas podem ser utlizados simultaneamente em porcentagens menores que as citadas
no RTQ-C, pois a pontuação será calculada de forma proporcional à economia comprovada
e as bonificações de cada sistema serão somadas de forma a alcançar até no máximo um
ponto.

Introdução

Exemplo 2.14
Um edifício empresarial possui as seguintes etiquetas parciais:


Envoltória – A (EqNumEnv = 5);



Iluminação – B (EqNumDPI = 4,3);



Condicionamento de Ar – A (EqNumCA = 4,7).

No entanto, somente 25% da área útil da edificação possui sistema de
condicionamento de ar. O edifício ainda possui 5% de sua área composta por
ambientes de curta permanência, e 70% da área com condições de conforto
comprovadas em 65% do tempo. O edifício ainda apresenta um sistema de
racionalização de água, gerando uma economia de 20% do consumo de água.
Conforme a Tabela 6.4 do RTQ-C, a área não condicionada apresenta classificação C.
A economia de água gerada pelo sistema é de apenas 20%, metade do valor estipulado
pelo RTQ-C; então a bonificação será igual a 0,5.
Aplicando a equação da 2.1, obtém-se a classificação B, como se observa abaixo:
PT = 0,3 × {(5 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,70 × 3)} + (0,3 × 4,3) + 0,4
× {(4,7 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,7 × 3)} + 0,5
PT = 4,28
3,5 <4,28<4,5 = Classificação B
Considerando que esta edificação esteja buscando a classificação A, então resolveu
utilizar um sistema de racionalização de água, gerando, agora, uma economia de 45%
do consumo de água.
Como neste caso a economia de água gerada pelo sistema de racionalização é
superior à estipulada pelo regulamento a bonificação será a máxima permitida, ou seja,
igual a 1.
Aplicando a equação 2.1, obtém-se a classificação A, como se observa abaixo:
PT = 0,3 × {(5 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,70 × 3)} + (0,3 × 4,3) + 0,4
× {(4,7 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,7 × 3)} + 1
PT = 4,78
4,5 <4,78=Classificação A

Introdução

Considerando que este edifício utilize um sistema de racionalização de água com 20%
do consumo de água, também possua um sistema de cogeração, que proporciona uma
economia de 12% do consumo anual de energia elétrica.
Pela redução do consumo de água obtém-se uma bonificação de 0,5; e pelo sistema
de cogeração, 0,4. Desta forma, a bonificação a ser utilizada na equação é igual a 0,9.
Aplicando a equação 2.1, obtém-se a classificação A, como se observa abaixo:
PT = 0,3 × {(5 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,70 × 3)} + (0,3 × 4,3) + 0,4
× {(4,7 × 0,25) + (0,05 × 5) + (0,7 × 3)} + 0,9
PT = 4,68
4,5 <4,68=Classificação A

Nota técnica n.18
Assunto: Bonificação e modernização para elevadores
Documento: RTQ-C
Data: 19/02/2016
A presente Nota Técnica tem como objetivo esclarescer os critérios para a obtenção
de bonificação através de utilização de elevadores eficientes nas edificações pelo
método prescritivo do RTQ-C.
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3 ENVOLTÓRIA
3.1

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para classificação do nível de eficiência da envoltória, além do exigido no item 3.2,
deverão ser atendidos os requisitos de acordo com o nível de eficiência pretendido.

A envoltória deve atender os pré-requisitos específicos para cada nível de eficiência,
quanto mais elevado o nível pretendido, mais restritivos são os requisitos a serem
atendidos. A Tabela M3.1 apresenta uma síntese dos pré-requisitos da envoltória exigidos
por nível de eficiência. Além disso, alguns requisitos de transmitância térmica do nível A
são mais rigorosos que do nível B que são mais rigorosos que dos níveis C e D.
Tabela M3.1 Síntese dos pré-requisitos específicos da envoltória
Nível de
eficiência

Transmitância térmica da cobertura e
paredes exteriores

Cores e absortância de
superfícies

Iluminação
zenital

A

X

X

X

B

X

X

X

CeD

X

3.1.1 Nível A
3.1.1.1 Transmitância térmica
Este pré-requisito refere-se à transmitância térmica, ele distingue coberturas e paredes
exteriores ao exigir diferentes limites de propriedades térmicas para cada caso.


a transmitância térmica da cobertura (Ucob) de ambientes condicionados artificialmente não
deve ultrapassar os seguintes limites, de acordo com sua Zona Bioclimática:
a.

Zona Bioclimática 1 e 2: 0,50 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente,
e 1,00 W/m²K, para ambientes não condicionados;

b.

Zona Bioclimática 3 a 8: 1,00 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente,
e 2,00 W/m²K, para ambientes não condicionados.

A transmitância é avaliada separadamente para cada tipo de condicionamento (com
condicionamento ou sem condicionamento), e deve ser atendido para os dois casos.
Quando a avaliação for parcial apenas da envoltória, deve-se considerar os valores mais
restritivos de transmitância térmica de cobertura. A Tabela M3.2 apresenta uma síntese
relacionando transmitâncias térmicas limite e zonas bioclimáticas para as áreas de
cobertura.
Tabela M3.2 Síntese das exigências para transmitância térmica máxima de coberturas para nível A.
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Transmitância térmica máxima

Zonas
Bioclimáticas

Ambientes Condicionados
Artificialmente

Ambientes Não Condicionados

ZB 1 e 2

0,5 W/m²K

1,0 W/m²K

ZB 3 a 8

1,0 W/m²K

2,0 W/m²K

Exemplo 3.1
Uma edificação comercial será avaliada para obter a ENCE Parcial relacionada a
envoltória. Esta edificação não possui sistema de condicionamento de ar e não irá
comprovar a situação de conforto para ventilação natural. Para receber o nível A esta
edificação precisará atender aos pré-requisitos específicos da envoltória e também
apresentar nos ambientes de permanência prolongada os limites de transmitância
térmica mais restritivos para ambientes condicionados artificialmente. Nas áreas de
permanência transitória deverá atender os limites para ambientes não condicionados.



a transmitância térmica das paredes externas (Upar) não deve ultrapassar os seguintes
limites, de acordo com sua Zona Bioclimática:
a.

Zonas Bioclimáticas 1 e 2: 1,0 W/m2K;

b.

Zonas Bioclimáticas 3 a 6: 3,7 W/m2K;

c.

Zonas Bioclimáticas 7 e 8: 2,5 W/m²K, para paredes com capacidade térmica
máxima de 80 kJ/m2K, e 3,7 W/m2K, para paredes com capacidade térmica superior
a 80 kJ/m2K.

Exceção ao item 3.1.1.1: superfícies opacas (paredes vazadas, pórticos ou placas perfuradas) à frente
de aberturas envidraçadas nas fachadas (paralelas aos planos de vidro), formando elementos de
sombreamento. Estas superfícies devem estar fisicamente conectadas ao edifício e a uma distância até
o plano envidraçado inferior a uma vez a altura de seu maior vão. Este afastamento entre os planos deve
possuir proteção solar horizontal como beiral ou marquise.

Os limites de desempenho mínimos dos pré-requisitos do nível A para as paredes
exteriores dividem-se em três agrupamentos de zonas bioclimáticas, ao contrário da
cobertura que varia conforme o condicionamento do ambiente. Para as zonas bioclimáticas
7 e 8, o limite de transmitância térmica varia ainda de acordo com a capacidade térmica do
material, visto que a inércia térmica apresenta participação significativa no desempenho
térmico de edificações nestas zonas. Isto não implica que o efeito da inércia térmica é
irrelevante nas demais zonas, mas apenas que este é essencial em qualquer tipo de
edificação localizada nas zonas bioclimáticas 7 e 8. Outras soluções utilizando a inércia
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térmica podem ser exploradas em simulação para tipologias específicas de edificações
localizadas nas demais zonas bioclimáticas, para elevar sua eficiência energética global.
A Tabela M3.3 apresenta uma síntese relacionando transmitâncias térmicas limite, zonas
bioclimáticas e capacidade térmica.
Tabela M3.3 Síntese das exigências para transmitância térmica máxima de paredes exteriores para nível A.

Zonas
Bioclimáticas

Transmitância térmica máxima

ZB 1 e 2

1,0 W/m²K

ZB 3a 6

3,7 W/m²K

ZB 7 a 8

2,5 W/m²K para paredes com
capacidade térmica máxima de 80
kJ/m2K

3,7 W/m2K para paredes com
capacidade térmica superior a 80
kJ/m2K

Exceção – Transmitância Térmica:
Planos compostos por superfícies envidraçadas protegidas por superfícies opacas
paralelas ao plano de vidro, mesmo que vazadas, não precisam atender ao pré-requisito
de transmitância térmica, visto que o plano posterior (vidro) não é elemento opaco e a
superfície opaca provoca sombreamento na mesma.
Elementos que compõem esta exceção:


proteções solares com aletas paralelas ocupando toda a fachada;



pórticos;



placas perfuradas;



qualquer elemento de sombreamento paralelo a aberturas da fachada, desde que
conectados à edificação ou possua uma distância entre o plano envidraçado e a
fachada inferior a uma vez a altura do maior vão da abertura envidraçada, sendo
que este afastamento entre os planos deve possuir proteção solar horizontal,
como beiral ou marquise.

A Figura 3-1 e a Figura 3-2 apresentam exemplos de como a superfície opaca provoca
sombreamento em um plano de vidro, onde este não será considerado no cálculo do
pré-requisito de transmitância térmica, pois não influencia na troca de calor da
edificação.
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Pórtico

Proteção solar
Figura 3-1 Pórtico - Superfície opaca paralela

Figura 3-2 Elemento de proteção solar -

àsuperfície envidraçada.

Superfície opaca paralela àsuperfície
envidraçada.

No caso do vidro ficar exposto e houver superfícies opacas atrás destes planos, o prérequisito de transmitância térmica deverá ser cumprido. A Figura 3-3 apresenta um
exemplo de superfície opaca revestida por superfície envidraçada, onde o pré-requisito
de transmitância térmica deverá ser atendido.

Superfícies opacas
atrás do plano
envidraçado

Figura 3-3 Exemplo de superfície opacas (em destaque) atrás do plano envidraçado.

3.1.1.2 Cores e absortância de superfícies
São obrigatórios os seguintes pré-requisitos para as Zonas Bioclimáticas 2 a 8:


utilização de materiais de revestimento externo de paredes com absortância solar baixa, ≤
0,50 do espectro solar;



em coberturas, a utilização de cor de absortância solar baixa ( ≤ 0,50 do espectro solar),
telhas cerâmicas não esmaltadas, teto jardim ou reservatórios de água.
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A cor é utilizada como indicação da absortância quando não há possibilidade de medição:
cores mais claras têm absortâncias mais baixas. O ideal é obter a especificação da
absortância solar como os fabricantes de tintas ou de revestimentos ou obter resultados de
medições previamente realizadas.
Recomenda-se também consultar a NBR 15220 e a tese desenvolvida por Dornelles
(2008), como citado anteriormente apresenta um banco de dados de absortância solar para
diferentes cores e tipos de tintas utilizadas em superfícies opacas, a partir de medições de
refletâncias com espectofotômetro.
Para garantir envoltórias mais eficientes, o RTQ-C determina uma absortância máxima de
0,50 para os materiais de revestimento externo das paredes para as Zonas Bioclimáticas
de 2 a 8. A Zona Bioclimática 1 é excluída deste limite para permitir absortâncias elevadas
que podem aumentar os ganhos térmicos por radiação nos edifícios durante o inverno.
Para coberturas, a absortância solar máxima também é de 0,50, exceto para coberturas de
teto-jardim ou de telhas cerâmicas não esmaltadas. Estas coberturas apresentam bom
desempenho térmico independente da absortância solar: o teto-jardim devido a efeitos
como a evapo-transpiração e as telhas cerâmicas não esmaltadas devido à sua
porosidade.
3.1.1.3 Iluminação zenital
No caso de existência de aberturas zenitais, a edificação deve atender ao fator solar
máximo do vidro ou do sistema de abertura para os respectivos PAZ, de acordo com a
Tabela 3.1. Para edificações com PAZ maior que 5%, pretendendo alcançar classificação
A, deve-se utilizar simulação computacional de acordo com o item 6.

Tabela 3.1: Limites de Fator Solar de vidros e de Percentual de Abertura Zenital para coberturas

PAZ

0 a 2%

2,1 a 3%

3,1 a 4%

4,1 a 5%

FS

0,87

0,67

0,52

0,30

Aberturas zenitais permitem que a luz natural penetre nos ambientes internos,
possibilitando a redução no consumo de eletricidade em iluminação. No entanto, à primeira
vista, o RTQ-C parece penalizar esta prática ao exigir percentuais reduzidos de aberturas
zenitais para o nível A, conforme se pode verificar na Tabela 3.1 do RTQ-C.
Esta exigência garante que a entrada de luz natural no edifício não implique,
simultaneamente, em uma elevação da carga térmica através radiação solar. Portanto,
quanto maior a área de abertura zenital, menores os Fatores Solares da Tabela 3.1. Desta
forma, um menor PAZ pode usar vidros ou materiais transparentes ou translúcidos com
maior Fator Solar e vice-versa. Um projeto de iluminação, com aberturas bem distribuídas
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e com especificações de vidros adequados tem condições de alcançar um bom percentual
de horas de aproveitamento da luz natural ao longo do ano, proporcionando uma
significativa economia de energia elétrica, como representada na Figura 3-4.
Além disso, o limite máximo de 5% de PAZ pode ser ultrapassado caso o método de
avaliação do nível de eficiência seja a simulação do desempenho energético da edificação.
Neste caso, os modelos de referência serão gerados segundo o método prescritivo, com
PAZ máximo de 5%, e o modelo real segundo o projeto a ser avaliado.
Outra solução é o aproveitamento de iluminação zenital a partir de aberturas em planos
verticais, ou com inclinação superior a 60o com o plano horizontal, aberturas em que a
incidência direta da radiação solar, nas horas mais quentes do dia, é menor. Estas
aberturas serão contabilizadas como parte de PAFT, independentemente da sua
localização no edifício.
Aberturas contabilizadas no PAFT, segundo o RTQ-C, são aquelas inseridas em planos
externo, cujo ângulo de inclinação com o plano horizontal é maior ou igual a 60º. Assim,
elementos como sheds ou mansardas em planos verticais podem ser utilizados para
iluminação zenital sem sua área ser contabilizada no PAZ.

Figura 3-4: Dispositivos de iluminação zenital (clarabóias) com PAZ de 5% alocadas de forma
distribuir a luz natural.

3.1.2 Nível B
3.1.2.1 Transmitância térmica


a transmitância térmica da cobertura (Ucob) de ambientes condicionados artificialmente não
deve ultrapassar os seguintes limites, de acordo com sua Zona Bioclimática:
a.

Zona Bioclimática 1 e 2: 1,00 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente,
e 1,50 W/m²K, para ambientes não condicionados;

b.

Zona Bioclimática 3 a 8: 1,50 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente,
e 2,00 W/m²K, para ambientes não condicionados.
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a transmitância térmica das paredes externas (Upar) não deve ultrapassar os seguintes
limites, de acordo com sua Zona Bioclimática:
a.

Zonas Bioclimáticas 1 e 2: 2,00 W/m2K;

b.

Zonas Bioclimáticas 3 a 6: 3,70 W/m2K.

c.

Zonas Bioclimáticas 7 e 8: 2,50 W/m²K, para paredes com capacidade térmica
máxima de 80 kJ/m2K, e 3,70 W/m2K, para paredes com capacidade térmica
superior a 80 kJ/m2K.

Exceção ao item 3.1.2.1: superfícies opacas (paredes vazadas, pórticos ou placas perfuradas) à frente
de aberturas envidraçadas nas fachadas (paralelas aos planos de vidro), formando elementos de
sombreamento. Estas superfícies devem estar fisicamente conectadas ao edifício e a uma distância até
o plano envidraçado inferior a uma vez a altura de seu maior vão. Este afastamento entre os planos deve
possuir proteção solar horizontal como beiral ou marquise.

Tal como no nível A, são apresentados limites máximos para as transmitâncias térmicas de
coberturas e paredes. No entanto, estes limites são menos rigorosos que os para as
coberturas do nível A. Assim, para o nível B, nas coberturas a transmitância térmica
máxima é de 1,0 W/m²K, para zona bioclimática 1 e 2; e 1,5 W/m²K, para as outras zonas,
para ambientes condicionados artificialmente. Os demais parâmetros e métodos são
idênticos tanto para alcançar nível de eficiência A como nível de eficiência B.
3.1.2.2 Cores e absortância de superfícies
São obrigatórios os seguintes pré-requisitos para as Zonas Bioclimáticas 2 a 8:


em coberturas, utilização de cor de absortância solar baixa (≤ 0,50 do espectro solar), telhas
cerâmicas não esmaltadas, teto jardim ou reservatórios de água.

As exigências em relação às cores e absortância das coberturas para o nível B são
idênticas às do nível A, no entanto não existem restrições de cores e absortâncias para as
paredes para o nível B.
3.1.2.3 Iluminação zenital
No caso de existência de aberturas zenitais, a edificação deve atender ao fator solar
máximo do vidro ou do sistema de abertura para os respectivos PAZ, de acordo com a
Tabela 3.1. Para edificações com PAZ maior que 5%, pretendendo alcançar classificação
A, deve-se utilizar simulação computacional de acordo com o item 6.

3.1.3 Níveis C e D: Transmitâncias térmicas
Componentes opacos (paredes e coberturas) devem possuir transmitâncias térmicas
máximas de acordo com os requisitos a seguir:
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a transmitância térmica da cobertura (Ucob) não deve ultrapassar 2,00 W/m2K para qualquer
ambiente ou Zona Bioclimática;



a transmitância térmica das paredes externas (Upar) não deve ultrapassar os seguintes
limites, de acordo com sua Zona Bioclimática:
a.

Zonas Bioclimáticas 1 a 6: 3,70 W/m2K;

b.

Zonas Bioclimáticas 7 e 8: 2,50 W/m²K, para paredes com capacidade térmica
máxima de 80 kJ/m2K, e 3,70 W/m2K para paredes com capacidade térmica superior
a 80 kJ/m2K.

Exceção ao item 3.1.3: superfícies opacas (paredes vazadas, pórticos ou placas perfuradas) à frente de
aberturas envidraçadas nas fachadas (paralelas aos planos de vidro), formando elementos de
sombreamento. Estas superfícies devem estar fisicamente conectadas ao edifício e a uma distância até
o plano envidraçado inferior a uma vez a altura de seu maior vão. Este afastamento entre os planos deve
possuir proteção solar horizontal como beiral ou marquise.

Os pré-requisitos para envoltória dos níveis C e D resumem-se a exigências de
transmitâncias térmicas máximas de 2,0 W/m2K para coberturas de qualquer tipo de
ambiente, eliminando a diferenciação entre ambientes condicionados e não condicionados
e Zonas Bioclimáticas. Os limites de transmitância térmica para paredes externas são
idênticos aos dos níveis A e B e não há pré-requisitos envolvendo absortâncias de
superfícies, nem limitações para aberturas zenitais.
A Tabela M3.4 e a Tabela M3.5 apresentam uma síntese das exigências para transmitância
térmica de cobertura e de paredes externas, respectivamente, para as diferentes Zonas
Bioclimáticas e níveis de eficiência energética.

Tabela M3.4. Síntese das exigências para transmitância térmica de cobertura para os diferentes níveis
de eficiência e Zonas Bioclimáticas

UCOB A (W/m²K)
Zonas
Bioclimáticas

UCOB B (W/m²K)

Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

ZB 1 e 2

0,5

1,0

1,0

1,5

ZB 3 a 8

1,0

2,0

1,5

2,0

UCOB C e D (W/m²K)
Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

2,0
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Tabela M3.5 Síntese das exigências para transmitância térmica de paredes externas os diferentes
níveis de eficiência e Zonas Bioclimáticas

Zonas
Bioclimáticas

UPAR A (W/m²K)

UPAR B (W/m²K)

UPAR C e D (W/m²K)

ZB 1 e 2

1,0

2,0

3,7

ZB 3 a 6

3,7
2,5W/m²K, para CT< 80 kJ/m2K

ZB 7 e 8

3.2

3,7 W/m²K, para CT> 80 kJ/m2K

PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO

Este item do RTQ-C procura esclarecer como cada um dos parâmetros utilizados na
avaliação da envoltória deve ser calculado.

Nota técnica n.7
Assunto: Etiquetagem de edificações comerciais, de serviços e públicas em
blocos.
Documento: RTQ-C
Data: 31/10/2014
A Nota Técnica n.7 visa explanar como se deve proceder nas avaliações
de edificações em blocos conectados e edificações com átrios, pátios e jardins de
inverno pelo método prescritivo do RTQ-C e pode ser consultada no Anexo 2.

3.2.1 Transmitância térmica


coberturas de garagens, casa de máquinas e reservatórios de água não são considerados
para o cálculo da transmitância térmica da cobertura;

Piscinas localizadas na cobertura serão consideradas como reservatórios de água, ou seja,
não são considerados para o cálculo da transmitância térmica.


a transmitância térmica a ser considerada para a avaliação do pré-requisito é a média das
transmitâncias de cada parcela das paredes, ou cobertura, ponderadas pela área que
ocupam;

A transmitância térmica considerada é a média ponderada das diversas transmitâncias
existentes quando a cobertura é composta por diferentes materiais e, portanto, por
diferentes transmitâncias.
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Exemplo 3.2

Figura 3.5. Coberturas em perspectiva e em planta de teto jardim com grama (U=1,62
W/m²K), duas lajes planas de concreto com isolamento térmico (U=1,14 W/m²K) e telha
metálica com isolamento térmico (U=0,85 W/m²K).

A Tabela M3.6 apresenta os dados utilizados na ponderação de quatro
transmitâncias térmicas adotadas em cobertura de ambientes condicionados
mostradas na Figura 3.5
Tabela M3.6 Cálculo da transmitância média das coberturas da Figura 3.5.

Material

Área

Transmitância

Teto jardim
Laje de concreto
Telha metálica

140
126 + 66
144

1,62
1,14
0,85

Ponderação
da área
0,294
0,403
0,303

Transmitância
Final
1,19

Transmitância térmica final de 1,19 W/m²K.



Os pisos de áreas externas localizados sobre ambiente(s) de permanência prolongada
devem atender aos pré-requisitos de transmitância de coberturas, pilotis e varandas são
exemplos deste item;
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Ao analisar os pré-requisitos referentes à cobertura, também devem ser analisados os
pisos de áreas sem fechamentos laterais localizadas sobre ambiente(s) de permanência
prolongada. Deve-se incluir no item: as áreas externas sem fechamentos laterais, os
pilotis e as varandas. Quanto ao pré-requisito referente à transmitância, devem ser
consideradas apenas as transmitâncias de superfícies em contato com a área interna,
superfícies como platibandas não entram no cálculo da transmitância.


para obtenção dos níveis A, B ou C, paredes e coberturas em contato com painéis solares
devem possuir uma transmitância máxima de 1,00 W/m²K, exceto quando houver isolamento
térmico apropriado no próprio dispositivo.

Exemplo 3.3

Figura 3-6. Parede de blocos de concreto 2

Figura 3-7. Parede de tijolos de

furos, reboco e revestimento cerâmico,

cerâmica com isolamento térmico e

com U = 2,44 W/m²K.

reboco, com U = 0,90 W/m²K.

3.2.2 Cores e absortância de superfícies


a absortância solar a ser considerada para a avaliação do pré-requisito é a média das
absortâncias de cada parcela das paredes, ou cobertura, ponderadas pela área que ocupam.

Obs.: recomenda-se utilizar os valores da NBR 15220 - Parte 2, valores fornecidos pelo fabricante ou valores resultados de
medições realizadas de acordo com as normas ASTM E1918-06, ASTM E903-96, ASHRAE 74-1988.
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Exemplo 3.4
A Tabela M3.7 apresenta os dados utilizados na ponderação das absortâncias
adotadas na cobertura de ambientes condicionados conforme informações fornecidas
na Figura 3.5 do exemplo anterior.
Tabela M3.7 Cálculo da absortância média para a Figura 3.5

Material
Laje de
concreto gelo

Área

Absortância

Ponderação
da área

126

0,65

0,37

66

0,30

0,20

144

0,25

0,43

Total

Laje de
concreto
pintado na cor

0,41

amarela
Telha metálica



os pisos de áreas externas localizadas sobre ambiente(s) de permanência prolongada devem
atender aos pré-requisitos de absortância solar de coberturas, pilotis e varandas são
exemplos deste item;



nas fachadas envidraçadas onde exista parede na face interna do vidro, deve-se considerar
um dos casos abaixo:
a.

vidro em contato direto com a parede: a absortância total será igual à absortância
do vidro somada ao produto entre a transmitância solar do vidro e absortância da
parede, conforme a Equação 3.1:

𝛼 = 𝛼𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 + (𝜏𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 × 𝛼𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 )

b.

Eq. 3.1

câmara de ar entre a parede e o vidro: a absortância da superfície será igual ao
produto do fator solar do vidro pela absortância da parede, conforme Equação 3.2:

𝛼 = 𝐹𝑆𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 × 𝛼𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒

Eq. 3.2
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Exemplo 3.5
Determinar a absortância de uma fachada envidraçada Figura 3-8 onde existe
uma parede na face interna do vidro em contato direto.

Propriedades do vidro
α vidro =

FSvidro =

𝜏vidro =

0,32

0,44

0,47

Propriedades parede
α parede = 0,70 (considerando a cor cinza
Figura 3-8. Parede em contato
direto com o vidro

concreto)

A absortância da superfície é calculada segundo a equação 3.1. Logo,
αsuperficie = 0,32 + (0,47 x 0,70)
A absortância é 0,649

αsuperficie = 0,649



não fazem parte da ponderação de áreas para o cálculo da absortância:
a.

fachadas construídas na divisa do terreno, desde que encostadas em outra
edificação de propriedade alheia;
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Exemplo 3.6
Determinar a absortância de uma fachada envidraçada Figura 3-9 onde existe uma
câmara de ar entre a parede e o vidro.

vidro

câmara de ar

parede

Figura 3-9. Câmara de ar entre a parede e o vidro

Propriedades do vidro
α vidro = 0,32

FSvidro = 0,44

𝜏vidro =

0,47

Propriedades parede
α parede = 0,70 (considerando a cor cinza concreto)

A absortância da superfície é calculada segundo a equação 3.2. Logo,
αsuperficie = 0,44 x (0,70)
αsuperficie = 0,308

A absortância é 0,308
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Exemplo 3.7
Um edifício foi construído na divisa do terreno como mostra a Figura 3.10.
- Considerar a área da fachada lateral no cálculo da transmitância térmica e da
envoltória;
- Considerar superficie opaca para o PAFT;
- Não considerar no cálculo da absortância.

Figura 3-10. Edifício com uma fachada encostada a outra edificação

Para o cálculo de todos os parâmetros a envoltória, a área da fachada lateral que
está geminada deve ser considerada em sua totalidade, assim como todas as
fachadas e superfícies que delimitam o objeto estudado, devem entrar no cálculo
da envoltória. Mesmo que a edificação seja geminada, não se pode desconsiderar
estas fachadas, pois elas ajudam a caracterizar o volume da edificação.
A área da fachada geminada deve ser considerada no cálculo da transmitância
térmica, entretanto não se considera a absortância térmica da parede que se
encontra encostada em outra edificação, pois não recebe radiação solar, e por isso
não entrará no cálculo.
Para o cálculo do PAFT esta área será considerada como superfície opaca, pois é
área que delimita a edificação e não possui aberturas.
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b.

áreas cobertas por coletores e painéis solares;

c.

superfícies inteiras (100%) com comprovação de estarem 100% do tempo
sombreadas, sem considerar o sombreamento do entorno.

Áreas com piscinas localizadas na cobertura não são consideradas para o cálculo da
absortância solar.

Nota técnica n.9
Assunto: Consideração sobre absortância de coberturas com aplicação de
teto jardim.
Documento: RTQ-C
Data: 12/01/2015
Caso a área do teto jardim seja superior a 2/3 (dois terços) da área total da cobertura,
o pré-requisito da absortância para nível A será atendido, independentemente do
valor da absortância do restante da área. Caso a porção coberta pelo teto jardim
seja inferior a 2/3 da cobertura, deve-se calcular o valor total da absortância da
cobertura através de uma ponderação em função dos percentuais das diferentes
áreas existentes, utilizando como absortância do teto jardim o valor teórico 0,25.

Nota técnica n.17
Assunto: Cálculo da absortância de superfícies com painéis fotovoltaicos do
RTQ-C
Documento: RTQ-C
Data: 16/02/2016
A presente Nota Técnica tem como objetivo acrescentar informações a respeito do
cálculo da absortância de superfícies cobertas com painéis fotovoltaicos no item
3.2.2 – Cores e absortâncias de superfícies.
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3.2.3 Cálculo do FA e FF
Os índices Fator Altura (FA) e Fator de Forma (FF) são utilizados para o cálculo do Índice
de Consumo da envoltória (ICenv).


Considera-se para o cálculo:
a.

bloco de estacionamento no térreo, com ambientes de permanência prolongada;

b.

subsolos semi-enterrados, com ambientes de permanência prolongada, deve-se
considerar para o cálculo as paredes que não estão em contato com o solo.

Parede que será
considerada no
cálculo da
envoltória
Parede que não
será considerada
no cálculo da
envoltória

Figura 3-11. Edificação com subsolos semi-enterrados, com ambientes de permanência prolongada.


Não se considera para o cálculo:
a.

bloco de estacionamento no subsolo ou subsolo semi-enterrado, sem ambientes de
permanência prolongada: usar somente a torre;

b.

bloco de estacionamento no térreo ou cobertura, sem ambientes de permanência
prolongada, e com portaria e hall de entrada/elevadores não condicionados: usar
somente a torre.

Obs. Qualquer tipo de estacionamento: considerar para iluminação.

Mesmo que uma edificação possua dois pavimentos no subsolo destinados a
estacionamento, e sua área não seja considerada no cálculo da envoltória, a iluminação
artificial utilizada neste ambiente deverá ser considerada no cálculo do sistema de
iluminação.
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3.2.4 Percentual de Abertura na Fachada (PAF)


Na equação, o Percentual de Área de Abertura na Fachada total (PAFT) corresponde a um
valor médio representativo do percentual de aberturas de todas as fachadas. Para o uso
deste valor, primeiramente deve-se realizar o cálculo do PAF para a fachada oeste (PAFO) e
em seguida o PAFT. Se o PAFO for pelo menos 20% maior que o PAFT, deve-se adotar o
PAFO na equação;



As aberturas voltadas para a área externa através de varandas internas à projeção do edifício
devem ser contabilizadas para o cálculo do PAF, desde que a profundidade desta varanda
não ultrapasse duas vezes a altura do pé direito (ver Anexo I). Entretanto, somente a parte
vista ortogonalmente em fachada deve ser considerada para o PAF, descontando o caixilho;



Aberturas com sistemas de proteção solar paralelas à fachada e com sua parte superior
fechada devem ter consideradas, para o cálculo do PAFT, apenas as áreas de aberturas
vistas ortogonalmente através da proteção solar (ver Anexo II). Este sistema de proteção
deve ser parte integrante do projeto do edifício e estar a uma distância do plano envidraçado
inferior a uma vez a altura do maior vão da proteção. Neste caso, o ângulo de sombreamento
não será considerado para o cálculo do AVS e AHS, aplicando-se zero na ponderação do
ângulo de sombreamento.

A Figura 3-12 apresenta um exemplo de varanda interna à projeção horizontal da
edificação. Neste caso a área de abertura será reduzida devido ao fato de a área de peitoril
ficar na frente deste, garantindo sombreamento. Com isso, a área de abertura será
considerada no PAFT e não no AVS.
A Figura 3-13 apresenta um exemplo de varanda externa à projeção horizontal da
edificação. Neste caso deve-se considerar a área total da abertura no cálculo do PAFT,
mas a varanda superior irá provocar sombra nas demais aberturas, com isso, deve-se
considerar as varandas no cálculo do AVS.

Figura 3-12. Varandas internas à projeção

Figura 3-13. Varandas externas à projeção

horizontal da edificação. Considerar a varanda

horizontal da edificação. Considerar a varanda

no cálculo do PAFT.

no cálculo do AVS.
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VARANDAS INTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
O sombreamento que elas proporcionam não deve ser considerado, visto que o cálculo
do PAF induz à redução da área envidraçada real.
VARANDAS EXTERNAS À PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO
Varandas localizadas na parte externa do alinhamento da edificação (fora da projeção
horizontal da edificação) são consideradas proteções solares.
PROTEÇÕES SOLARES PARALELAS À FACHADA
Caso a proteção solar ocupe uma área paralela à fachada, esta é considerada fachada,
participando do cálculo do PAF.

Nota técnica n.15
Assunto: Uso de vidros serigrafados em vedações externas
Documento: RTQ-C
Data: 26/10/2011
A presente Nota Técnica tem como objetivo esclarecer alguns pontos sobre a
utilização de vidros serigrafados para aplicação do RTQ-C.

3.2.5 Ângulos de sombreamento


Os ângulos de sombreamento utilizados no cálculo do IC env são o resultado da ponderação
do ângulo em função da área das aberturas. O AHS de cada abertura deve ser calculado
como a média dos dois ângulos encontrados, um para cada lateral da abertura;

Figura 3-14. Ângulos Horizontais de Sombreamento.
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o autossombreamento (sombreamento ocasionado pelo edifício sobre si mesmo) deve ser
usado para cálculo dos ângulos de sombreamento. Já o sombreamento proveniente do
entorno (edifícios vizinhos e/ou acidentes geográficos) não pode ser usado no cálculo dos
ângulos de sombreamento do método prescritivo;



ângulos de sombreamento, formados pelo recuo da abertura na parede, maiores que 10 o
devem ser considerados para o cálculo do índice de consumo da envoltória (IC env);



sistemas de proteção solar vazados, formados por placas com aletas paralelas, devem ter
estabelecidos uma relação entre a altura (para AVS) ou profundidade (para AHS) da aleta e
o vão entre estas aletas. A razão entre altura (ou profundidade) e o vão é o fator de correção
a ser multiplicado pelo AVS ou AHS. Fatores de correção maiores que um, adotar um (ver
Anexo III);

Em sistemas de proteção solar vazados, o fator de correção (FC) é realizado
através da equação: FC = h/v

Figura 3-15. Fator de Correção (FC).



proteções solares móveis deverão ser consideradas como elementos fixos com ângulo de
sombreamento máximo possível de ser obtido para inserção no cômputo da ponderação dos
ângulos;



os ângulos de sombreamento a serem inseridos nas equações 3.3 a 3.12 devem ser usados
com valor máximo de 45°, sendo que para a Equação 3.11, o AVS máximo é de 25°.
Entretanto, esta exigência não determina o dimensionamento das proteções solares. Elas
devem ser projetadas para evitar o sobre-aquecimento dos ambientes internos considerando
as necessidades de sombreamento específicas do edifício, as condições sazonais do clima
local (trajetória solar e temperaturas) e a orientação de cada fachada. A limitação do ângulo
de 25º é um fator de segurança para o uso da Equação 3.11, e não implica em uma limitação
de projeto para as Zonas Bioclimáticas 6 e 8.
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3.3

PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA
Escopo: Esta seção descreve o método de classificação de eficiência da envoltória,
baseado em um indicador de consumo obtido através de uma equação.
Há duas equações por Zona Bioclimática: uma para edifícios com área de projeção (A pe)
menor que 500 m2 e outra para edifícios com área de projeção maior que 500 m 2. O
zoneamento bioclimático brasileiro é estabelecido na NBR 15220 - Parte 3. No
desenvolvimento das equações do indicador de consumo, algumas zonas bioclimáticas
foram agrupadas, sendo representadas pela mesma equação. São elas ZB2 e ZB3; ZB4
e ZB5; ZB6 e ZB8.
As equações 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.
O Indicador de Consumo da envoltória do edifício proposto (ICenv) deve ser calculado com
as Equações 3.3 a 3.12, de acordo com a cidade e Zona Bioclimática onde o edifício está
inserido:
a. Zona Bioclimática 1: (exemplo: cidade de CURITIBA)
Ape≤500 m²
Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,60

IC env  43,0.FA  316,62.FF  16,83.PAFT  7,39.FS  0,20. AVS  0,20. AHS 
FA
 132,5. FF  77.FA.FF  0,92.FF .PAFT . AHS  182,66

Eq. 3.3

Ape >500 m²
Limite: Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = 0,17

IC env  10,47.FA  298,74.FF  38,41.PAFT  1,11.FS  0,11. AVS  0,24. AHS 
 0,54.PAFT . AHS  47,53

Eq. 3.4

b. Zona Bioclimática 2 e 3: (exemplo: cidade de FLORIANÓPOLIS)
Ape ≤500 m²
Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,70

IC env  175,30.FA  212,79.FF  21,86.PAFT  5.59.FS  0,19. AVS  0,15. AHS 
 275,19.

FA
FF

 213,35.FA.FF  0,04.PAFT .FS . AVS  0,45.PAFT . AHS  190,42

Ape >500 m²
Limite: Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = 0,15

Eq. 3.5
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IC env  14,14.FA  113,94.FF  50,82.PAFT  4,86.FS  0,32. AVS  0,26. AHS 


35,75
FF

Eq. 3.6

 0,54.PAFT . AHS  277,98

c. Zona Bioclimática 4 e 5: (exemplo: cidade de BRASÍLIA)
Ape ≤500 m²
Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,75

IC env  105,39.FA  207,12.FF  4,61.PAFT  8,08.FS  0,31. AVS  0,07. AHS 
 82,34.FA.FF  3,45.PAFT .FS  0,005.PAFT .FS . AVS . AHS  171,27

Eq. 3.7

Ape >500 m²
Limite: Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = livre

IC env  511,12.FA  0,92.FF  95,71.PAFT  99,79.FS  0,52. AVS  0,29. AHS 
 380,83.FA.FF 

4,27
FF

Eq. 3.8

 729,20.PAFT .FS  77,15

d. Zona Bioclimática 7: (exemplo: cidade de CUIABÁ )
Ape ≤500 m²
Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,60
IC env  32,62.FA  580,03.FF  8,59.PAFT  18,48.FS  0,62. AVS  0,47. AHS  200,0.

FA
FF



Eq. 3.9

 192,5.FA.FF  70,22.FF .PAFT  0,55.PAFT . AHS  318,65

Ape >500 m²
Limite: Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = 0,17

IC env  69,48.FA  1347,78.FF  37,74.PAFT  3,03.FS  0,13. AVS  0,19. AHS 


19,25
FF

 0,04.

AHS

PAFT .FS 

 306,35

Eq. 3.10

e. Zona Bioclimática 6 e 8: (exemplo: cidade de SALVADOR)
Ape ≤500 m²
Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,48

IC env  454,47.FA  1641,37.FF  33,47.PAFT  7,06.FS  0,31. AVS  0,29. AHS 
 1,27.PAFT . AVS  0,33.PAFT . AHS  718
Ape >500 m²
Limite: Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = 0,17

Eq. 3.11
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IC env  160,36.FA  1277,29.FF  19,21.PAFT  2,95.FS  0,36. AVS  0,16. AHS 
 290,25.FF .PAFT  0,01.PAFT . AVS . AHS  120,58

Eq. 3.12

Onde as variáveis das Equações 3.3 a 3.12 são:
ICenv: Indicador de Consumo da envoltória (adimensional);
Ape: Área de projeção do edifício; (m2);
Atot: Área total construída (m2);
Aenv: Área da envoltória (m2);
Apcob: Área de projeção da cobertura (m²);
AVS: Ângulo Vertical de Sombreamento;
AHS: Ângulo Horizontal de Sombreamento;
FF: Fator de Forma, (Aenv/ Vtot);
FA: Fator Altura, (Apcob/ Atot);
FS: Fator Solar;
PAFT: Percentual de Abertura na Fachada total (adimensional, para uso na equação);
Vtot: Volume total da edificação (m3).
O indicador de consumo obtido deve ser comparado a uma escala numérica dividida em
intervalos que descrevem um nível de classificação de desempenho que varia de A a E.
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 Fator Altura e Fator de Forma: razão entre
a área de projeção da cobertura e a área total construída (Apcob/Atot) e razão entre a área
da envoltória e o volume total (Aenv/Vtot). Os demais parâmetros da equação são
fornecidos.
Procedimento para classificação:
a.

calcula-se o indicador de consumo por meio da equação ICenv com os dados do
projeto do edifício;

b.

calcula-se o limite máximo do indicador de consumo para aquela volumetria, IC máxD,
por meio da mesma equação, mas com os parâmetros de entrada fornecidos pela
Tabela 3.2; o ICmáxD representa o indicador máximo que a edificação deve atingir
para obter a classificação D, acima deste valor, a edificação passa a ser classificada
com o nível E;

Tabela 3.2: Parâmetros do ICmáxD
PAFT

FS

AVS

AHS

0,60

0,61

0

0
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c.

calcula-se o limite mínimo ICmín por meio da equação, com os parâmetros de
entrada fornecidos pela Tabela 3.3; o ICmín representa o indicador de consumo
mínimo para aquela volumetria;

Tabela 3.3: Parâmetros do ICmín

d.

PAFT

FS

AVS

AHS

0,05

0,87

0

0

os limites ICmáxD

e ICmín representam o intervalo dentro do qual a edificação

proposta deve se inserir. O intervalo é dividido em 4 partes (i), cada parte se refere
a um nível de classificação numa escala de desempenho que varia de A a E. A
subdivisão i do intervalo é calculada com a Eq.3.13;

i

e.

ICmáxD

- ICmín
4

Eq. 3.13

com o valor de i calculado, preenche-se a seguinte Tabela 3.4;

Tabela 3.4: Limites dos intervalos dos níveis de eficiência
Eficiência

A

B

C

D

E

Lim Mín

-

ICmáxD - 3i + 0,01

ICmáxD - 2i + 0,01

ICmáxD – i + 0,01

ICmáxD + 0,01

ICmáxD - 2i

ICmáxD - i

ICmáxD

-

Lim Máx

f.

ICmáxD - 3i

comparar o ICenv (a) obtido com os limites da tabela acima e identificar o nível de
eficiência do projeto em questão.

O cálculo do indicador de consumo (IC) visa prever como a envoltória de um edifício vai
impactar no seu consumo de energia. A envoltória protege o interior da edificação, portanto,
quanto mais exposto o interior da edificação, maior a troca térmica permitida entre o interior
e o exterior. Assim, envoltórias com maiores trocas térmicas implicam em elevados ganhos
de calor em climas mais quentes (radiação solar, temperatura, etc.) ou maiores perdas de
calor em climas frios (infiltração, diferenças de temperatura, etc.)
O extenso território do Brasil abrange diferentes realidades climáticas que exigem
estratégias distintas para alcançar condições de conforto térmico e da eficiência energética
das edificações. Como estas estratégias alteram o consumo de energia, foram elaboradas
diferentes equações para o cálculo do Indicador de Consumo. O RTQ-C usa a norma NBR
15.220 - Parte 3, que estabelece oito zonas bioclimáticas para o Brasil. A lista contendo
algumas cidades brasileiras e as zonas bioclimaticas está transcrita no anexo 1 deste
manual.
Para efeitos do RTQ-C algumas zonas bioclimáticas foram agrupadas, pois as simulações
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não mostraram diferenças significativas entre os consumos de energia de edificações
simuladas nas referidas zonas. A Figura 3-16 apresenta as zonas bioclimáticas agrupadas
e não agrupadas.

Figura 3-16 Síntese de agrupamento das zonas bioclimáticas

Convém salientar que nem todas as zonas agrupadas são consecutivas: a ZB6 e ZB8 são
agrupadas enquanto a ZB7 não. Para cada Zona Bioclimática, agrupada ou não, existem
duas equações diferentes de acordo com a área de projeção da edificação (Ape): para Ape
menores que 500m² e para Ape maiores que 500m². Em caso de terraços ou edificações de
forma irregular, Ape deve ser considerada como a área de projeção da edificação no plano
horizontal. Também se deve frisar que estes 500 m2 referem-se à área de projeção da
edificação e não à área útil.
Adicionalmente, para cada uma destas equações (Ape maior ou menor que 500m²) há
limites máximos e mínimos para o Fator de Forma (Aenv/Vtot). As equações para Ape>500 m²
são válidas para um Fator de Forma mínimo permitido. Já as equações Ape≤ 500 m² são
válidas para um Fator de Forma máximo permitido, ilustrados na Figura 3-17. Acima ou
abaixo destes valores, deve-se adotar os valores limites nas equações. A Tabela M3.8
apresenta os valores limites do Fator de Forma para cada Zona Bioclimática.
Figura 3-18 apresenta um fluxograma com os passos a serem seguidos para a escolha da
equação.
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Figura 3-17. Exemplos do fator de forma para aplicação nas equações das zonas bioclimáticas 1, 2 e
3.

Tabela M3.8 Fator de forma máximo e mínimo por Zona Bioclimática.
Zona Bioclimática
1
2e3
4e5
6e8
7

Ape < 500m²
Fator de forma máximo
0,60
0,70
0,75
0,48
0,60

Ape > 500m²
Fator de forma mínimo
0,17
0,15
Livre
0,17
0,17
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Determinar ZB do edifício

Determinar equação IC para a ZB
do edifício

Determinar Ape do edifício

Ape ≤500m²

Ape>500m²

Determinar
Fator de Forma

Determinar Fator
de Forma

Se FF < FF max
usar FF

Se FF > FF max
usar FF max

Se FF < FF min
usar FF min

Se FF > FF min
usar FF

Figura 3-18. Fluxograma de escolha da equação de IC

Para iniciar o cálculo do Indicador de Consumo é necessário calcular as seguintes
variáveis:
Ape: Área de projeção da edificação (m2); [Definição Pág.25]
Atot: Área total de piso (m2);
Aenv: Área da envoltória (m2); [Definição Pág. 24]
AVS: Ângulo Vertical de Sombreamento, entre 0 e 45º (graus); [Definição Pág.22]
AHS: Ângulo Horizontal de Sombreamento, entre 0 e 45º (graus); [Definição Pág.19]
FF: (Aenv/ Vtot), Fator de Forma; [Definição Pág.44]
FA: (Apcob/ Atot), Fator Altura; [Definição Pág.44]
FS: Fator Solar; [Definição Pág.45]
PAFT: Percentual de Abertura na Fachada total (adimensional, para uso na equação);
[Definição Pág.49]
Vtot: Volume total da edificação (m3). [Definição Pág.55]
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ATENÇÃO NO CÁLCULO DO IC
MÁXIMOS DE AHS E AVS
Os AHS e AVS devem ser calculados para cada abertura e ao final devem ser
ponderados para alcançar um AHS e AVS médios, representativos para a edificação.
Estes ângulos possuem limite máximo para o uso na equação, que é 45°. Caso o valor
de AHS e AVS ponderado for maior que o limite, como o mostrado na Figura 3-19, devese usar 45° no cálculo do IC.

Figura 3-19. Proteção solar horizontal com AVS de 60º, maior que o valor máximo para uso no
método prescritivo.

FACHADA OESTE E PAFT
Na equação, o Percentual de Área de Abertura na Fachada total (PAFT) corresponde a
um valor médio representativo do percentual de aberturas de todas as fachadas. Para
o uso deste valor, primeiramente, deve-se realizar o cálculo do PAF para a fachada
oeste (PAFO) e do PAFT. Se o PAFO for no mínimo 20% maior que o PAFT, deve-se
adotar o PAF da fachada oeste na equação.

Tendo todas as variáveis, o IC é calculado para três tipos de envoltórias: ICenv, ICmáxD e
ICmín.
O cálculo do ICenv é realizado usando os dados de projeto da edificação. A exceção é
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quando AHS ou AVS final é maior que 45°, em que se usa o valor limite, ou quando o Fator
de Forma excede os limites de cada equação.
O cálculo do ICmáxD faz-se usando a mesma equação com os mesmos dados de Fator de
Forma e Fator Altura usados no cálculo de ICenv. Já os dados PAFT, FS, AVS, AHS utilizados
são mostrados na Tabela 3.2 do RTQ-C.
ICmáxD corresponde ao limite entre o nível D e E. Caso ICenv seja maior que ICmáxD, então o
nível da envoltória desse edifício é E.
Analogamente, também se calcula o ICmín. Como no cálculo do ICmáxD, os mesmos quatro
parâmetros - PAFT, FS, AVS, AHS - são alterados. AVS e AHS são zero tal como no cálculo
do ICmáxD. Já os parâmetros PAFT e FS são inseridos na equação conforme e Tabela 3.3,
do RTQ-C. A
Tabela M3.9 compara os dados de entrada de ICenv, ICmáxD e ICmín e sintetiza as
semelhanças e diferenças entre eles.
Ressaltando que o PAFT deve ser utilizado na equação de forma adimensional. Caso a
área de abertura de uma edificação corresponda a 60% da área de fachada, o PAFT será
de 0,60.
Tabela M3.9 Comparação de parâmetros nas equações IC.
ICenv

ICmáxD

ICmín

Ape

IGUAL

IGUAL

Apcob

IGUAL

IGUAL

Atot

IGUAL

IGUAL

Aenv

IGUAL

IGUAL

Vtot

IGUAL

IGUAL

FA

IGUAL

IGUAL

FF

IGUAL

IGUAL

PAFT

Alterar para 0,60

Alterar para 0,05

FS

Alterar para 0,61

Alterar para 0,87

AVS

Alterar para 0

Alterar para 0

AHS

Alterar para 0

Alterar para 0

O resultado de ICmín representa o indicador de consumo (IC) mínimo para aquela
volumetria. Uma vez obtidos ICenv, ICmáxD e de ICmín procede-se para o cálculo dos limites
dos níveis de eficiência para o edifício em questão. Ao contrário do que sucede no caso da
iluminação, os limites dos diversos níveis de eficiência da envoltória (A, B, C, D e E) variam
de edifício para edifício e têm de ser calculados caso a caso.
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Apesar de AHS e AVS serem zero, o ICmín representa um Indicador de Consumo baixo.
Como o vão (PAFT) já é pequeno, o sombreamento foi dispensado, evitando o
escurecimento do ambiente.
Além disso, como a parte inicial do processo de desenvolvimento do regulamento foi
um levantamento nacional sobre edifícios comerciais no Brasil, constatou-se que o uso
de AVS é raro e de AHS é quase nulo.

A determinação dos limites de eficiência da envoltória é realizada através dos ICmáxD e ICmín.
Os indicadores de consumo ICmáxD, e ICmín formam um intervalo (i) a ser dividido em quatro
partes iguais, como mostrado na equação 3.13, que define o intervalo de mudança do nível
de eficiência, como indicado na Tabela 3.4.
O valor de i e de seus múltiplos é subtraído de ICmáxD formando assim os quatro intervalos.
A Figura 3-20 mostra a abrangência do intervalo (i) na escala de Indicadores de Consumo.
ICmín

ICmáxD
i

A

ICmaxD -i

ICmaxD -2i

ICmaxD -3i

i

i

i

B

C

D

E

Figura 3-20. Ilustração do cálculo de IC

Como mencionado anteriormente, o ICmáxD é o limite entre os níveis D e E. Um edifício tem
classificação E sempre que o ICenv for superior ao valor de ICmáxD. O nível E não possui
limite máximo. Da mesma forma, o nível A não apresenta limite inferior de Indicadores de
Consumo, como mostrado na Tabela 3.4. O ICmín é utilizado para calcular os limites dos
diversos níveis mas não limita diretamente nenhum nível de eficiência. Desta forma, as
barras representando os níveis A e E na Figura 3-20 apresentam um comprimento maior
que as dos outros níveis para ressaltar a inexistência de limite inferior para a eficiência A e
de limite superior para E.
Para a determinação do nível de eficiência da envoltória, é necessário conhecer o ICmín e
ICmáxD, e verificar a posição de ICenv na escala, de acordo com os intervalos de eficiência.
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Exemplo 3.8. Cálculo do índice de consumo da envoltória
A Figura 3-22 representa um edifício empresarial de três pavimentos que pretende
obter a etiqueta do nível de eficiência energética. O edifício está localizado em
Curitiba, Zona Bioclimática 1. O edifício tem proteção solar horizontal na fachada
norte e vertical nas fachadas leste e oeste, as aberturas possuem vidros verdes de 4
mm, com FS igual a 0,43. O edifício possui teto-jardim na sua cobertura. A partir da
Figura 3-22 tem-se que:
Ape=384m²

Aenv=960m²

Apcob=256m²

Afachada=576m²

Atot=768m²

Vtot=2304m³

Aabertura=307,8m²

AabeturaO=24,3m²

Afacahada=576m²

AfachadaO=144,0m²

Figura 3-21 Volumetria da edificação analisada para o cálculo do nível de
eficiência da envoltória.
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A seguir são apresentados os cálculos das outras variáveis necessárias para o cálculo
do IC.
1. CÁLCULO DO FATOR ALTURA E DO FATOR DE FORMA

𝐹𝐴 =

𝐴𝑝𝑐𝑜𝑏 384
=
= 𝟎, 𝟓𝟎
𝐴𝑡𝑜𝑡
768

𝐹𝐹 =

𝐴𝑒𝑛𝑣
960
=
= 𝟎, 𝟒𝟐
𝑉𝑡𝑜𝑡
2304

2. DEFINIÇÃO DO FATOR SOLAR – Obtido através de catálogo de fabricantes.

3. CÁLCULO DO PAFT

Figura 3-22 Detalhe das dimensões para cálculo das áreas das aberturas

Para definir o PAFT, deve-se comparar o PAFT com o PAFO. Caso o PAFO for maior que
o PAFT mais 20%, deve-se utilizar o PAFO. Assim:

𝑃𝐴𝐹𝑇 =

𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
307,8
=
= 0,53
𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
576

𝑃𝐴𝐹𝑂 =

𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂 24,3
=
= 0,168
𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑 𝑂
144

𝑃𝐴𝐹𝑇 + 20% = 0,53 + 0,106 = 0,636
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Se o PAFO for pelo menos 20% maior que o PAFT , deve-se adotar o PAFO na equação.
Neste caso, se o PAFO for maior que 0,636, deve-se utilizar o PAFO nos cálculos.
Como o PAFO é 0,168, menor que o PAFT, utiliza-se o PAFT para o cálculo do IC.
𝑃𝐴𝐹𝑇 = 0,53
4. CÁLCULO DO ÂNGULO DE SOMBREAMENTO
Tanto para o AVS, quanto para o AHS, o valor máximo da angulação a ser utilizada é
de 45º. Outro detalhe a ser observado, é a utilização da média deste ângulo em função
da área de abertura da edificação.

34o
25o
o

55

Figura 3-23. Detalhe da proteção solar da edificação analisado para o cálculo do nível de
eficiência da envoltória.
4.1.

AVS

Este edifício possui duas angulações diferentes para o AVS, uma de 34º, e outra de 55º.
A limitação do ângulo a 45º refere-se ao resultado final do ângulo de sombreamento.
Assim:
AVSS = 0

A abertura S = A abertura N = 129,6 m²

AVSO = AVSL = 0

A abertura O = A abertura L = 24,3 m²

𝐴𝑉𝑆𝑁 =
𝐴𝑉𝑆 =

(𝐴𝑉𝑆1 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎1 ) + (𝐴𝑉𝑆2 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎2 ) (34° × 86,4) + (55° × 43,2)
=
= 41°
𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁
129,6

(𝐴𝑉𝑆𝑁 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁 ) + (𝐴𝑉𝑆𝑆 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆 ) + (𝐴𝑉𝑆𝑂 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂 ) + (𝐴𝑉𝑆𝐿 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿 )
𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐴𝑉𝑆 =

(41° × 129,6) + (0° × 129,6) + (0° × 24,3) + (0° × 24,3)
= 𝟏𝟕, 𝟐𝟔°
307,08
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4.2. AHS

O processo de cálculo do AHS é o mesmo do AVS. Primeiro encontra-se o AHS da
fachada, e depois o da edificação. As aberturas das fachadas leste e oeste possuem
proteção solar vertical em apenas um dos lados da abertura. Abaixo o cálculo do AHS:
AHSS = AHSN = 0

A abertura S = A abertura N = 129,6 m²

AHSO = AHSL

A abertura O = A abertura L = 24,3 m²

AHSO = AHSL =
𝐴𝐻𝑆 =

(AHS1 + AHS2 ) (0° + 25°)
=
= 12,5°
2
2

(𝐴𝐻𝑆𝑁 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁 ) + (𝐴𝐻𝑆𝑆 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆 ) + (𝐴𝐻𝑆𝑂 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂 ) + (𝐴𝐻𝑆𝐿 × 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿 )
𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐴𝐻𝑆 =

(0° × 129,6) + (0° × 129,6) + (12,5° × 24,3) + (12,5° × 24,3)
= 𝟏, 𝟗𝟕°
307,8

5. CÁLCULO DO INDICADOR DE CONSUMO E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE
EFICIÊNCIA DA ENVOLTÓRIA
Como o edifício está localizado em Curitiba, pertencente à Zona Bioclimática 1, com um
Ape<500m², utiliza-se a equação 3.3 do RTQ-C. Esta equação tem como limite um FF
máximo de 0,60, mas como o edifício avaliado possui um FF igual a 0,42, utiliza-se o FF
da edificação avaliado. Abaixo, equação do IC para Zona Bioclimática 1:
𝐼𝐶𝑒𝑛𝑣 = −43𝐹𝐴 − 316,62𝐹𝐹 + 16,83𝑃𝐴𝐹𝑇 + 7,39𝐹𝑆 − 0,20𝐴𝑉𝑆 + 0,20𝐴𝐻𝑆 + 132,5

𝐹𝐴
− 77𝐹𝐴 × 𝐹𝐹
𝐹𝐹

− 0,92𝐹𝐹 × 𝑃𝐴𝐹𝑇 × 𝐴𝐻𝑆 + 182,66

Para a determinação do nível de eficiência da envoltória da edificação, é necessária a
determinação dos valores limites para cada etiqueta. Assim calcula-se o ICmáxD e o ICmin
desta envoltória. A Tabela M3.40 apresenta um resumo dos parâmetros que serão
utilizados para o cálculo destes índices.
Tabela M3.40 Parâmetros para cálculo do ICenv, ICmáxD e ICmin.
Parâmetro
Ape
FA
FF
PAFT
FS
AVS
AHS

ICenv
384 m²
0,50
0,42
0,53
0,43
17,26º
1,97

ICmáxD
384 m²
0,50
0,42
0,60
0,61
0º
0º

ICmin
384 m²
0,50
0,42
0,05
0,87
0º
0º
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Substituindo os valores na equação tem-se:
𝐼𝐶𝑚á𝑥𝐷 = −43 × 0,5 − 316,62 × 0,42 + 16,83 × 0,6 + 7,39 × 0,61 + 132,5

0,5
− 77 × 0,5 × 0,42
0,42

+ 182,66
𝑰𝑪𝒎á𝒙 = 𝟏𝟖𝟔, 𝟖𝟎

ICmin = −43 × 0,5 − 316,62 × 0,42 + 16,83 × 0,05 + 7,39 × 0,87 + 132,5

0,5
− 77 × 0,5 × 0,42
0,42

+ 182,66
𝐈𝐂𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟕𝟗, 𝟒𝟔

O cálculo do IC da envoltória é realizado com os dados da edificação. Substituindo os
valores, tem-se:
ICenv = −43 × 0,5 − 316,62 × 0,42 + 16,83 × 0,53 + 7,39 × 0,43 − 0,20 × 17,26 + 0,20 × 1,97
+ 132,5

0,5
− 77 × 0,5 × 0,42 − 0,92 × 0,42 × 0,53 × 0,43 × 1,97 + 182,66
0,42
𝑰𝑪𝒆𝒏𝒗 = 𝟏𝟖𝟎, 𝟗𝟎

A partir do ICmáxD e o ICmin, encontra-se o limite para cada etiqueta. O ICenv determina a
classificação A para a envoltória da edificação, com EqNumEnv igual a 5.
Tabela M3.51Limites dos intervalos do nível de eficiência para envoltória
Eficiência

A

Lim Mín

-

Lim Máx

181,30

B
181,31
183,13

C

D

E

183,14

184,98

186,81

184,97

186,80

-

Exemplo 3.9 – Aplicação dos Pré-requisitos
O edifício do exemplo anterior, de classificação A, tem todos os seus ambientes
climatizados, com transmitâncias térmicas das paredes de 4,1 W/m²K e do teto jardim
de 0,88 W/m²K; a absortância das paredes é de 0,3. A edificação possui iluminação
zenital, com PAZ de 4% e FS de 0,6.
Comparando estes dados com os pré-requisitos estabelecidos pelo RTQ-C para o
Nível A, Tabela M3.62, verifica-se que o pré-requisito referente à transmitância térmica
da cobertura e das paredes não são atendidos. A obtenção da classificação A exige
que todos os pré-requisitos sejam atendidos. Neste exemplo, com o pré-requisito
referente à transmitância térmica da cobertura o nível máximo alcançado é B. No
entanto, como o pré-requisito referente à transmitância térmica da parede também não
foi atendido, o nível máximo a ser alcançado é E; Como os pré-requisitos foram
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atendidos parcialmente e de forma distinta, a classificação deste edifício será o nível
menos eficiente, ou seja, passa a ser E para envoltória, com EqNumEnv igual a 1.
Tabela M3.62 Comparação entre os limites de transmitância e absortância e os
dados da edificação – Zona Bioclimática 1
Nível
A
1,0
W/m²K

Nível
B
2,0
W/m²K

Nível
CeD
3,7
W/m²K

Transmitância
cobertura
Ambiente
climatizado

0,5
W/m²K

1,0
W/m²K

2,0
W/m²K

Transmitância
cobertura
Ambiente não
climatizado

1,0
W/m²K

1,5
W/m²K

2,0
W/m²K

Transmitância
parede

Edifício
4,1
W/m²K
0,88
W/m²K
Teto
jardim
com
grama
-

Analisando o pré-requisito de Abertura Zenital, constata-se que mesmo atendendo o
limite máximo do PAZ, este edifício não atende o limite estabelecido para o FS.
Segundo o RTQ-C, para um PAZ de 4%, o fator solar máximo é de 0,52. Segundo este
pré-requisito, o edifício possuirá nível de eficiência máximo C. Considerando a análise
de todos os pré-requisitos, a edificação terá classificação E.

3.3

CONSIDERAÇÕES

EDIFICAÇÕES

EM

SOBRE
RELAÇÃO

OS

COMPONENTES

AOS

DAS

PRÉ-REQUISITOS,

PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO E PROCEDIMENTOS DE
DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA.
A Tabela 3.5 determina a necessidade de consideração dos diferentes componentes da
edificação em relação aos pré-requisitos, procedimentos de cálculo da envoltória e
procedimentos de determinação da eficiência.
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Tabela 3.5: Consideração ou não dos diferentes componentes da edificação em relação
aos parâmetros da envoltória (pré-requisitos e equação)
FF

FA

PAFt e
PAZ

Ucob

αcob

Upar

αpar

SIM

SIM

SIM

-

-

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM
(U≤1,00
W/m²K)

NÃO

SIM
(U≤1,00
W/m²K)

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Piscinas descobertas na cobertura

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Áreas sobre pilotis e volumes em balanço

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Pisos de áreas externas localizados sobre
ambientes de permanência prolongada

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

-

-

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

-

-

Componente da edificação
Paredes sombreadas (100% sombreadas) –
sem considerar o sombreamento do
entorno
Paredes e coberturas em contato com
painéis solares que possuem isolamento no
próprio dispositivo (com comprovação)
Paredes e coberturas em contato com
painéis solares sem isolamento (ou sem
comprovação)
Ambientes de permanência transitória
acima da laje de cobertura (exemplo: casa
de máquinas, reservatório de água,
depósito, circulações e heliponto)
Ambiente de permanência transitória no
último pavimento que não possua ligação
com ambientes de permanência prolongada
no mesmo pavimento (exemplo: circulação
para acesso à salas destinadas à
manutenção de equipamentos ou sistemas)
Ambiente de permanência transitória no
último pavimento que possua ligação com
ambientes de permanência prolongada no
mesmo pavimento (exemplo: circulação
para acesso à salas de uso comercial)
Caixa de escada acima da laje de cobetura

Subsolo
Beirais, marquises e coberturas sobre
varandas (abertas)
Bloco de garagem localizada no pavimento
térreo ou cobertura, sem ambientes de
permanência prolongada, e com portaria e
hall de entrada/elevadores não
condicionados
Bloco de garagem localizada no pavimento
térreo ou cobertura, sem ambientes de
permanência prolongada, e com portaria e
hall de entrada/elevadores condicionados
Bloco de garagem localizada no pavimento
térreo ou cobertura, sem ambientes de
permanência prolongada, e com portaria e
hall de entrada/elevadores condicionados apenas área de cobertura da garagem

Nota: Vãos de escadas, mezaninos e átrios devem ser descontados.”
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4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
A iluminação artificial é essencial para o funcionamento dos edifícios comerciais permitindo
o trabalho em locais distantes da fachada e em horários em que a luz natural não atinge
os níveis de iluminação mínimos adequados. É vital garantir níveis corretos de iluminação
dentro dos ambientes internos dos edifícios para permitir o desempenho das tarefas por
seus usuários em condições de conforto e salubridade. Por esse motivo, a norma NBR
5413 define níveis mínimos de iluminância necessários para diferentes tipos de atividades.
Por outro lado, o sistema de iluminação artificial consome energia e gera carga térmica. O
sistema de iluminação apresenta, portanto, dois tipos de consumo de energia: o consumo
direto, ao utilizar eletricidade para gerar luz, e um consumo indireto, decorrente do calor
gerado nesse processo. Esse calor tem de ser retirado dos ambientes obrigando um maior
gasto do sistema de condicionamento de ar, aumentando desta forma o consumo geral de
energia da edificação.
Assim, um edifício com um sistema de iluminação eficiente fornece os níveis adequados
de iluminâncias para cada tarefa consumindo o mínimo de energia, e também gerando a
menor carga térmica possível. Vários métodos podem ser utilizados para alcançar este
objetivo. Este capítulo mostra o método de avaliação do nível de eficiência energética do
sistema de iluminação, através de pré-requisitos e cálculos envolvendo a eficiência e o
projeto luminotécnico (método prescritivo).
Os sistemas eficientes são definidos através da densidade de potência instalada (DPI) do
sistema de iluminação. Mas há outros métodos a serem utilizados de forma suplementar,
como pré-requisitos específicos para os sistemas de iluminação, a fim de garantir que o
sistema de iluminação só funcione quando é efetivamente necessário.
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4.1

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para classificação do sistema de iluminação, além dos limites de potência instalada
estabelecidos no item 4.2, deverão ser respeitados os critérios de controle do sistema de
iluminação, de acordo com o nível de eficiência pretendido, conforme os requisitos abaixo:
a.

Nível A – o controle do sistema de iluminação deve atender às características
estabelecidas nos itens 4.1.1, 4.1.2, e 4.1.3.

b.

Nível B – o controle do sistema de iluminação deve atender, pelo menos, às
características estabelecidas nos itens 4.1.1 e 4.1.2.

c.

Nível C – o controle do sistema de iluminação deve atender, pelo menos, às
características estabelecidas no item 4.1.1.

Quanto mais elevado o nível de eficiência, maior o número de pré-requisitos a atender. O
Quadro 4.1 mostra quais pré-requisitos devem ser atendidos para cada nível de eficiência
do RTQ-C.
Quadro 4.1. Relação entre pré-requisitos e níveis de eficiência.
Pré-requisito
4.1.1 Divisão dos circuitos
4.1.2 Contribuição da luz natural
4.1.3 Desligamento automático do
sistema de iluminação

Nível A
Sim
Sim

Nível B
Sim
Sim

Nível C
Sim

Sim

4.1.1 Divisão dos circuitos de iluminação
Cada ambiente fechado por paredes ou divisórias até o teto deve possuir pelo menos um
dispositivo de controle manual para o acionamento independente da iluminação interna
do ambiente. Cada controle manual deve ser facilmente acessível e localizado de tal
forma que seja possível ver todo o sistema de iluminação que está sendo controlado.
Caso não seja possível visualizar todo o ambiente iluminado, é necessário informar ao
usuário, através de uma representação gráfica da sala, qual a área abrangida pelo
controle manual. Por questões de segurança, ambientes de uso público poderão ter o
controle manual em local de acesso a funcionários.
Para ambientes maiores do que 250 m², cada dispositivo de controle instalado deve
controlar:


uma área de até 250 m² para ambientes até 1000 m²;



uma área de até 1000 m² para ambientes maiores do que 1000 m².

O item de divisão de circuitos define que cada ambiente deve possuir no mínimo um
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dispositivo de controle manual que permita o acionamento independente da iluminação
interna do ambiente com facilidade, localizado de forma que permita a visão clara de todo
ambiente. Este requisito permite que os usuários de cada ambiente controlem o seu uso,
ajustando a iluminação às suas necessidades específicas.
Para o caso de ambientes com área inferior a 250 m², é permitido um controle para todo o
ambiente. No caso de ambientes com grandes áreas, acima de 250 m², o RTQ-C determina
a divisão do sistema em parcelas menores, de no máximo 250 m², cada uma com um
controle independente, a fim de setorizar o sistema de acionamento quando houver poucos
usuários no local, evitando grandes áreas iluminadas sem ocupação.
Se o ambiente apresenta área maior que 1000 m² (por exemplo, um galpão), então o
sistema de iluminação deve ser dividido em parcelas com áreas máximas de 1000 m². A
Tabela M4.1 sintetiza esta regra.
Tabela M4.1Relação entre áreas de ambientes e áreas de controle independente.
Área máxima de piso da parcela iluminadapor
Área totalde piso do ambiente
sistema com um controle independente
≤1000 m²
250 m²
>1000 m²
1000 m²

Exemplo 4.1
A Figura 4-1 ilustra a divisão de circuitos de um sistema que ilumina 600 m² de área
de piso. Ele foi dividido em três circuitos de controle, sendo que os dois laterais
possuem a área máxima permitida, de 250 m², e o circuito central possui 100 m².
Desta forma, o sistema completo não necessita permanecer ligado nos momentos em
que há ocupantes somente na área central.

600m²

250 m²

100 m²

250 m²

Figura 4-1. Exemplo de divisão de zonas de controle de iluminação em um ambiente com mais de 250 m².
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4.1.2 Contribuição da luz natural
Ambientes com abertura(s) voltada(s) para o ambiente externo ou para átrio não coberto
ou de cobertura translúcida e que contenham mais de uma fileira de luminárias paralelas
à(s) abertura(s) 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. Unidades de edifícios de meios de
hospedagem são exceção a este pré-requisito.

Para reduzir a necessidade de uso da iluminação artificial quando há luz natural suficiente
para prover a iluminância adequada no plano de trabalho, o RTQ-C determina que as
luminárias próximas às janelas devem possuir um dispositivo de desligamento
independente do restante do sistema. A Figura 4-2 ilustra esta aplicação, onde as
luminárias não precisam estar alinhadas entre si, mas sim que o circuito seja alinhado às
janelas. Desta forma, o posicionamento das luminárias é também um item importante a ser
considerado no projeto luminotécnico.

Figura 4-2 Exemplos de circuitos com controle de acionamento perto das janelas.

4.1.3 Desligamento automático do sistema de iluminação
O sistema de iluminação interna de ambientes maiores que 250 m 2 deverá possuir um
dispositivo de controle automático para desligamento da iluminação. Este dispositivo de
controle automático deve funcionar de acordo com uma das seguintes opções:


um sistema automático com desligamento da iluminação em um horário pré-determinado.
Deverá existir uma programação independente para um limite de área de até 2500 m²; ou



um sensor de presença que desligue a iluminação 30 minutos após a saída de todos
ocupantes; ou



um sinal de um outro controle ou sistema de alarme que indique que a área está desocupada.
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Exceções ao item 4.1.3:


ambientes que devem propositadamente funcionar durante 24 h;



ambientes onde existe tratamento ou repouso de pacientes;



ambientes onde o desligamento automático da iluminação pode comprovadamente oferecer
riscos à integridade física dos usuários.

Para evitar ambientes desocupados com iluminação artificial ativada, o RTQ-C determina
a utilização de dispositivos que garantam o desligamento dos sistemas de iluminação
quando ninguém se encontra presente. O RTQ-C estipula três métodos para garantir que
ambientes não ocupados não continuem com o sistema de iluminação ligado.
A aplicação de um destes métodos é obrigatória para ambientes com área superior a 250
m² para o nível A. É necessário frisar que o cumprimento deste pré-requisito não exclui a
necessidade de existir um controle manual no ambiente, proporcionando ao ocupante
flexibilidade de uso. Esta medida, controle independente de acionamento do sistema de
iluminação, visa permitir que os usuários possam controlar o uso da iluminação de acordo
com a necessidade. Já o desligamento automático, visa melhorar o uso do sistema de
iluminação na ausência de usuários. Cada método, portanto, tem objetivos diferentes e o
cumprimento de um não substitui o atendimento ao outro.
Caso o ambiente possua área inferior a 250 m² e não possua sistema com desligamento
automático, considera-se que o pré-requisito foi atendido. Durante este capítulo explica-se
como determinar a eficiência do sistema de iluminação segundo o RTQ-C em diversos tipos
de ambientes mostrando exemplos de aplicação.

4.2

PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA
Escopo: Estabelece o limite de potência de iluminação interna para os espaços internos
dos edifícios. Os níveis de eficiência para a potência de iluminação variam de A (mais
eficiente) a E (menos eficiente).
A avaliação do sistema de iluminação deve ser realizada através de um dos seguintes
métodos:


método da área do edifício, ou



método das atividades do edifício.

A escolha do método de avaliação do sistema de iluminação dependerá das atividades
principais desenvolvidas na edificação. O método da área da edificação avalia o sistema
de iluminação de forma geral e deve ser aplicado quando a edificação possua no máximo
3 atividades principais ou quando as atividades ocupam mais de 30% da área do edifício.
Enquanto que o método das atividades da edificação avalia cada ambiente e seu uso de
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forma individual, podendo ainda proporcionar uma bonificação com o aumento da
densidade de potência limite em função do espaço interno dos ambientes.
O sistema de iluminação também avalia ambientes abertos e cobertos. Esta modificação
na interpretação do RTQ-C se fez necessária, pois há muitas áreas de estacionamento que
são cobertas, mas que possuem aberturas para ventilação permanente e grande
densidade de potência instalada. Destacando que garagens entram nos cálculos como
áreas abertas e cobertas, mas estacionamentos (sem cobertura) são considerados
ambientes externos e não entram na avaliação do sistema de iluminação.
Devem ser excluídos do cálculo da potência instalada da iluminação os sistemas que
forem complementares à iluminação geral e com controle independente nas seguintes
situações:


iluminação de destaque que seja parte essencial para o funcionamento de
galerias, museus e monumentos;



iluminação contida ou parte integrante de equipamentos ou instrumentos,
desde que instalada pelo próprio fabricante, como lâmpadas de refrigeradores,
geladeiras, etc.;



iluminação especificamente projetada para uso exclusivo em procedimentos
médicos ou dentários e iluminação contida em equipamentos médicos ou
dentários;



iluminação contida em refrigeradores e freezers, tanto abertos quanto fechados
por vidro;



iluminação totalmente voltada a aquecimento de alimentos e em equipamentos
de preparação de alimentos;



iluminação totalmente voltada ao crescimento de plantas ou sua manutenção;



iluminação em ambientes especificamente projetados para uso de deficientes
visuais;



iluminação em vitrines de lojas varejistas, desde que a área da vitrine seja
fechada por divisórias cuja altura alcance o forro;



iluminação em ambientes internos que sejam especificamente designados
como um bem cultural tombado, de acordo com o IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico Artístico Nacional ou outros órgãos municipais ou
estaduais de competência análoga;



iluminação totalmente voltada à propaganda ou à sinalização;



sinais indicando saída e luzes de emergência;



iluminação à venda ou sistemas de iluminação para demonstração com
propósitos educacionais;
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iluminação para fins teatrais, incluindo apresentações ao vivo e produções de
filmes e vídeos;



áreas de jogos ou atletismo com estrutura permanente para transmissão pela
televisão;



iluminação de circulação externa;



iluminação de tarefa ligada diretamente em tomadas, como luminária de mesa.

4.2.1 Método da área do edifício
O método da área da do edifício avalia de forma conjunta todos os ambientes da do
edifício e atribui um único valor limite para a avaliação do sistema de iluminação. Este
método deve ser utilizado para edifícios com até três atividades principais, ou para
atividades que ocupem mais de 30% da área da do edifício.

O método da área do edifício determina limites de densidade de potência em iluminação
para edificações como um todo. Os limites determinados pelo regulamento já consideram
a existência de ambientes com funções secundárias, como copas, circulações, escadas e
depósitos; desta forma utiliza-se apenas os valores das atividades principais da edificação.
Edifícios que possuem mais de três atividades principais devem ser avaliados pelo método
das atividades, pois já descaracterizam a proporção entre atividades principais e
secundárias embutidas nos limites.
No caso de uma garagem ocupar mais de 30% da área total da edificação, este método
poderá ser utilizado. Quando a edificação for avaliada parcialmente, o Método da Área do
Edifício não poderá ser aplicado.
Através do método da área, o edifício é avaliado como um todo, no entanto para o
atendimento dos pré-requisitos os ambientes são avaliados separadamente.
Para a avaliação deve-se seguir as etapas abaixo:
a.

Identificar a atividade principal do edifício, de acordo com a Tabela 4.1, e a
densidade de potência de iluminação limite (DPIL – W/m²) para cada nível de
eficiência;
Obs.: Para edifícios com atividades não listadas deve-se escolher uma atividade
equivalente.

b.

determinar a área iluminada do edifício;

c.

multiplicar a área iluminada pela DPIL, para encontrar a potência limite do edifício;

d.

quando o edifício for caracterizado por até três atividades principais determina-se a
densidade de potência de iluminação limite (DPIL) para cada atividade e a área
iluminada para cada uma. A potência limite para o edifício será a soma das potências
limites para cada atividade do edifício;
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Obs.: a verificação do nível de eficiência será feita através da potência total instalada
no edifício, e não por atividade.
e.

comparar a potência total instalada no edifício e a potência limite para determinar o
nível de eficiência do sistema de iluminação;

f.

após determinar o nível de eficiência alcançado pelo edifício deve-se verificar o
atendimento dos pré-requisitos em todos os ambientes;

g.

se existirem ambientes que não atendam aos pré-requisitos, o EqNum deverá ser
corrigido através da ponderação entre os níveis de eficiência e potência instalada
dos ambientes que não atenderam aos pré-requisitos e a potência instalada e o nível
de eficiência encontrado para o sistema de iluminação.

Tabela 4.1 : Limite máximo aceitável de densidade de potência de iluminação (DPIL) para o nível de
eficiência pretendido – Método da área da edificação

Função da edificação

Academia
Armazém
Biblioteca
Bombeiros
Centro de Convenções
Cinema
Comércio
Correios
Venda e Locação de Veículos
Escola/Universidade
Escritório
Estádio de esportes
Garagem – Ed. Garagem
Ginásio
Hospedagem, Dormitório
Hospital
Hotel
Igreja/Templo
Restaurante
Restaurante: Bar/Lazer
Restaurante: Fast-food
Museu
Oficina
Penitenciária
Posto de Saúde/Clínica
Posto Policial
Prefeitura – Inst. Gov.
Teatro
Transportes
Tribunal

Densidade de
Potência de
Iluminação
limite
W/m2 (Nível A)
9,5
7,1
12,7
7,6
11,6
8,9
15,1
9,4
8,8
10,7
9,7
8,4
2,7
10,8
6,6
13,0
10,8
11,3
9,6
10,7
9,7
11,4
12,9
10,4
9,4
10,3
9,9
15,0
8,3
11,3

Densidade de
Potência de
Iluminação
limite
W/m2 (Nível B)
10,9
8,2
14,6
8,7
13,3
10,2
17,4
10,8
10,1
12,3
11,2
9,7
3,1
12,4
7,6
15,0
12,4
13,0
11,0
12,3
11,2
13,1
14,8
12,0
10,8
11,8
11,4
17,3
9,5
13,0

Densidade de
Potência de
Iluminação
limite
W/m2 (Nível C)
12,4
9,2
16,5
9,9
15,1
11,6
19,6
12,2
11,4
13,9
12,6
10,9
3,5
14,0
8,6
16,9
14,0
14,7
12,5
13,9
12,6
14,8
16,8
13,5
12,2
13,4
12,9
19,5
10,8
14,7

Densidade de
Potência de
Iluminação
limite
W/m2 (Nível D)
13,8
10,3
18,4
11,0
16,8
12,9
21,9
13,6
12,8
15,5
14,1
12,2
3,9
15,7
9,6
18,9
15,7
16,4
13,9
15,5
14,1
16,5
18,7
15,1
13,6
14,9
14,4
21,8
12,0
16,4
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A Tabela 4.1 possui uma lista de funções que precisam ser esclarecidas e/ou
diferenciadas. Algumas delas seguem abaixo:

RESTAURANTES:
Existem três limites para edifícios de restaurantes: Restaurante; Restaurante:
Bar/Lazer e Restaurante: Fast-food.


Restaurante - estabelecimentos caracterizados por serviço de mesa e buffets.



Restaurante: Bar/Lazer - possui um limitado serviço de copa/cozinha, é
caracterizado por sistemas de iluminação com lâmpadas incandescentes e
dimmers, com um maior consumo.



Restaurante: Fast-food - sem serviço de mesa, o cliente se serve no balcão e
se dirige a sua mesa.

IGREJA/TEMPLO:
Refere-se a edifícios religiosos com santuários. Estão inclusos neste item escritórios,
salas de reuniões ou outras de apoio localizadas no edifício.

GINÁSIOS E ACADEMIAS
Considera-se academias áreas destinadas à prática de exercícios físicos, enquanto
ginásios são grandes espaços, com pé direito alto, destinados à prática de esportes
como vôlei e basquete.

Sistema de Iluminação

Exemplo 4.2
Determinar a eficiência do sistema de iluminação de uma Agênica de Correio com
área de 600 m². Considerando a potência das lâmpadas e reatores instalados no
correio, a potência total instalada em iluminação é de 5500 W.
Tabela M4.2 Cálculo da potência limite para Exemplo 4.2
Função da
edificação
Correios
Área (m²)
600,00

DPIL - Nível A
(W/m2)
9,4
Potência limite
- Nível A(W)
5640

DPIL - Nível B
(W/m2)
10,8
Potência limite
- Nível B (W)
6480

DPIL - Nível C
(W/m2)
12,2
Potência limite
- Nível C (W)
7320

DPIL - Nível D
(W/m2)
13,6
Potência limite
- Nível D (W)
8160

A partir da área e da DPIL encontra-se o limite de potência instalada para cada nível
de eficiência.
5500 W< 5640 W
O nível de eficiência encontrado para o correio é A, com EqNumDPI igual a 5.

Exemplo 4.3
Determinar o nível de eficiência de um edifício de correio de 600m², tem sua área
dividida em três setores: administração com 190 m², correio com 300m² e garagem
com 110m². Na administração a potência instalada é de 1810 W, no setor destinado ao
correios a potência é de 2900 W e no setor da garagem é de 300 W. As áreas de
circulação, copa, banheiros e depósitos são computadas junto ao setor onde se
encontram.
Tabela M4.3 Cálculo da potência limite para Exemplo 4.3

Função da
edificação
Correios
Escritório*
Garagem

DPIL - Nível A
(W/m2)
9,4
9,7
2,7

DPIL - Nível B
(W/m2)
10,8
11,2
3,1

DPIL - Nível C
(W/m2)
12,2
12,6
3,5

DPIL - Nível D
(W/m2)
13,6
14,1
3,9

Potência limite
Potência limite
Potência limite
Potência limite
- Nível A(W)
- Nível B (W)
- Nível C (W)
- Nível D (W)
300,00
2820
3240
3660
4080
190,00
1843
2128
2394
2679
110,00
297
341
385
429
Total
4960
5709
6439
7188
* O setor da Administração foi computado como escritório, por ser a função exercida nesta área.
Área (m²)

Para determinar a potência limite da edificação é necessário encontrar a potência
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limite de cada setor, e depois somá-las para determinar o limite para cada nível de
eficiência,
Comparando a potência da edificação com os limites tem-se:
𝑃 = 1810 + 2900 + 300
𝑃 = 5110
4960 (𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝐴) < 𝟓𝟏𝟏𝟎 < 5709 (𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝐵)

O nível de eficiência encontrado para o edifício é B, com EqNumDPI igual a 4.

Exemplo 4.4
Ao avaliar os pré-requisitos de iluminação para o edifício do exemplo anterior
encontra-se:

 uma sala de escritório, com potência igual a 250 W, sem controle
independente para as luminárias próximas as aberturas;

 uma sala dos correios, com potência igual a 600 W, sem controle do
sistema de iluminação no ambiente.
Para manter o nível B é necessário que os ambientes atendam os pré-requisitos de
Divisão de Circuitos e Contribuição da Luz Natural. Como os ambientes descritos
acima não atendem a esses pré-requisitos estes ambientes recebem as seguintes
avaliações:
a. Nível C, por não atender a Contribuição da Luz Natural ;
b. Nível D, o pré-requisito de Divisão de Circuitos é exigido também para o

nível C.
Desta forma o edifício recebe nova pontuação:
𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐷𝑃𝐼 =

(250 × 3) + (600 × 2) + (4260 × 4)
5110
𝑬𝒒𝑵𝒖𝒎𝑫𝑷𝑰 = 𝟑, 𝟕

O nível de eficiência encontrado para o edifício é B.

Sistema de Iluminação

4.2.2 Método das atividades do edifício
O método das atividades do edifício avalia separadamente os ambientes do edifício e
deve ser utilizado para edifícios em que o método anterior não é aplicável. Para a
avaliação deve-se seguir as etapas abaixo:

O método das atividades da edificação avalia através de limites de densidade de potência
em iluminação para cada ambiente considerando as atividades desempenhadas no
edifício. Os ambientes são avaliados separadamente tanto para obter o nível de eficiência
energética quanto para analisar o atendimento dos pré-requisitos.



Identificar adequadamente as atividades encontradas no edifício, de acordo com a Tabela
4.2;



consultar a densidade de potência de iluminação limite (DPIL – W/m²) para cada nível de
eficiência para cada uma das atividades, na Tabela 4.2;



Obs.: Para atividades não listadas deve-se escolher uma atividade equivalente.



multiplicar a área iluminada de cada atividade pela DPIL, para encontrar a potência limite
para cada atividade. A potência limite para o edifício será a soma das potências limites das
atividades;



calcular a potência instalada no edifício e compará-la com a potência limite do edifício,
identificando o EqNum (equivalente numérico) do sistema de iluminação;



se existirem ambientes que não atendam aos pré-requisitos, o EqNum deverá ser corrigido
através da ponderação entre os níveis de eficiência e potência instalada dos ambientes que
não atenderam aos pré-requisitos e a potência instalada e o nível de eficiência encontrado
para o sistema de iluminação.
Obs.: Opcionalmente, ambientes que possuam o índice de ambiente (K) menor que o definido na Tabela
4.2, ou Room Cavity Ratio (RCR) maior que o da Tabela 4.2 podem ter um aumento em 20% na
densidade de potência de iluminação limite (DPIL). Este aumento de potência poderá ser utilizado apenas
por este ambiente, que deve ser avaliado individualmente, não sendo computado na potência limite para
o edifício.

K

At  Apt
Ap

Onde:
K: índice de ambiente (adimensional);
At: Área de teto (m²);
Apt: Área do plano de trabalho (m²);

Eq. 4.1
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Ap: Área de parede entre o plano iluminante e plano de trabalho (m²);

RCR 

2,5  H p  P

Eq. 4.2

A

Onde:
RCR: Room Cavity Ratio (adimensional);
Hp: Altura de parede, considerar altura entre o plano iluminante e o plano de trabalho (m²);
P: Perímetro do ambiente (m²);
A: Área do ambiente (m²);
Quando existirem ambientes que utilizem este recurso (K/RCR), o EqNum será
encontrado através da ponderação dos equivalentes numéricos destes ambientes e do
edifício por suas potências.

Obs2. Ambientes sem projeto luminotécnico ou, na inspeção, ambientes sem a instalação
do sistema, serão considerados com potência igual a:

Pambiente sem projeto = PLD + (PLD – PLC)/2

Eq. 4.3

Onde:
Pambiente

sem projeto:

Potência de ambientes sem projeto luminotécnico ou sem sistema

instalado quando da inspeção da edificação (W);
PLD: Potência limite para o nível D (W);
PLC: Potência limite para o nível C (W).

Figura 4-3 Imagem da área entre o plano iluminante e o plano de trabalho.
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Tabela 4.2: Limite máximo aceitável de densidade de potência de iluminação (DPI L) para o nível de
eficiência pretendido – Método das atividades da edificação

Ambientes/Atividades
Armazém, Atacado
Material pequeno/leve
Material médio/volumoso
Átrio - por metro de altura
até 12,20 m de altura
acima de 12,20 m de altura
Auditórios e Anfiteatros
Auditório
Centro de Convenções
Cinema
Teatro
Banco/Escritório - Área de atividades
bancárias
Banheiros
Biblioteca
Área de arquivamento
Área de leitura
Área de estantes
Casa de Máquinas
Centro de Convenções - Espaço de
exposições
Circulação
Comércio
Área de vendas
Pátio de área comercial
Provador
Cozinhas
Depósitos
Dormitórios – Alojamentos
Escadas
Escritório
Escritório – Planta livre
Garagem
Ginásio/Academia
Área de Ginástica
Arquibancada
Esportes de ringue
Quadra de esportes – classe 42
Quadra de esportes – classe 33
Quadra de esportes – classe 24
Quadra de esportes – classe 15
Hall de Entrada- Vestíbulo
Cinemas
Hotel

1

Limite do
Ambiente
K
RCR
0,80
1,20

6
4
-

DPIL Nível DPIL Nível
A
B
(W/m2)
(W/m2)

DPIL
Nível C
(W/m2)

DPIL
Nível D
(W/m2)

10,20
5,00

12,24
6,00

14,28
7,0

16,32
8,00

0,301
0,202

0,362
0,242

0,422
0,282

0,482
0,322

0,80
1,20
1,20
0,60

6
4
4
8

8,50
8,80
5,00
26,20

10,20
10,56
6,00
31,44

11,90
12,32
7,00
36,68

13,60
14,08
8,00
41,92

0,80

6

14,90

17,88

20,86

23,84

0,60

8

5,00

6,00

7,00

8,00

1,20
1,20
1,20
0,80

4
4
4
6

7,80
10,00
18,40
6,00

9,36
12,00
22,08
7,20

10,92
14,00
25,76
8,40

12,48
16,00
29,44
9,60

1,20

6

15,60

18,72

21,84

24,96

<2,4m largura

7,10

8,52

9,94

11,36

0,80
1,20
0,60
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
1,20
1,20

6
4
8
6
6
8
10
8
4
4

18,10
11,80
10,20
10,70
5,00
4,10
7,40
11,90
10,50
2,00

21,72
14,16
12,24
12,84
6,00
4,92
8,88
14,28
12,60
2,40

25,34
16,52
14,28
14,98
7,0
5,74
10,36
16,66
14,70
2,80

28,96
18,88
16,32
17,12
8,00
6,56
11,84
19,04
16,80
3,20

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7,80
7,50
28,80
7,80
12,90
20,70
32,40
8,00
8,00
8,00

9,36
9,00
34,56
9,36
15,48
24,84
38,88
9,60
9,60
9,60

10,92
10,50
40,32
10,92
18,06
28,98
45,36
11,20
11,20
11,20

12,48
13,00
46,08
12,48
20,64
33,12
51,84
12,80
12,80
12,80

Por metro de altura.
Para competições em estádios e ginásios de grande capacidade, acima de 5.000 espectadores.
Para competições em estádios e ginásios com capacidade para menos de 5.000 espectadores.
4
Para estádios e ginásios de jogos classificatórios, considerando a presença de espectadores.
5
Para quadras de jogos sociais e de recreação apenas, não considera a presença de espectadores.
2
3
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Ambientes/Atividades
Salas de Espetáculos
Hospital
Circulação
Emergência
Enfermaria
Exames/Tratamento
Farmácia
Fisioterapia
Sala de espera, estar
Radiologia
Recuperação
Sala de Enfermeiros
Sala de Operação
Quarto de pacientes
Suprimentos médicos
Igreja, templo
Assentos
Altar, Coro
Sala de comunhão - nave
Laboratórios
para Salas de Aula
Médico/Ind./Pesq.
Lavanderia
Museu
Restauração
Sala de exibição
Oficina – Seminário, cursos
Oficina Mecânica
Quartos de Hotel
Refeitório
Restaurante- salão
Hotel
Lanchonete/Café
Bar/Lazer
Sala de Aula, Treinamento
Sala de espera, convivência
Sala de Reuniões, Conferência, Multiuso
Vestiário
Transportes
Área de bagagem
Aeroporto – Pátio
Assentos - Espera
Terminal - bilheteria

Limite do
Ambiente
K
RCR
0,80
6

DPIL Nível DPIL Nível
A
B
(W/m2)
(W/m2)
8,00
9,60

DPIL
Nível C
(W/m2)
11,20

DPIL
Nível D
(W/m2)
12,80

<2,4m largura
0,80
6
0,80
6
0,60
8
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6
0,80
6

9,60
24,30
9,50
17,90
12,30
9,80
11,50
14,20
12,40
9,40
20,30
6,70
13,70

11,52
29,16
11,4
21,48
14,76
11,76
13,80
17,04
14,88
11,28
24,36
8,04
16,44

13,44
34,02
13,3
25,06
17,22
13,72
16,10
19,88
17,36
13,16
28,42
9,38
19,18

15,36
38,88
15,2
28,64
19,68
15,68
18,40
22,72
19,84
15,04
32,48
10,72
21,92

1,20
1,20
1,20

4
4
4

16,50
16,50
6,90

19,8
19,8
8,28

23,10
23,10
9,66

26,40
26,40
11,04

0,80
0,80
1,20

6
6
4

10,20
19,50
6,50

12,24
23,40
7,80

14,28
27,30
9,10

16,32
31,20
‘10,40

0,80
0,80
0,80
1,20
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,80
0,80

6
6
6
4
6
6
4
4
4
4
4
4
6
6

11,00
11,30
17,10
6,00
7,50
11,50
9,60
8,80
7,00
14,10
10,20
6,00
11,90
8,1

13,20
13,56
20,52
7,20
9,00
13,80
11,52
10,56
8,40
16,92
12,24
7,20
14,28
9,72

15,40
15,82
23,94
8,40
10,50
16,10
13,44
12,32
9,80
19,74
14,28
8,40
16,66
11,34

17,60
18,08
27,36
9,60
13,00
18,40
15,36
14,08
11,20
22,56
16,32
9,60
19,04
12,96

1,20
1,20
1,20
1,20

4
4
4
4

7,50
3,90
5,80
11,60

9,00
4,68
6,96
13,92

10,50
5,46
8,12
16,24

12,00
6,24
9,28
18,56
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A tabela de densidade de potência de iluminação (DPIL) para o cálculo da iluminação
para os métodos das atividades possui usos primários e que podem ser
interpretados a partir de usos semelhantes. Como é o caso das atividades abaixo:

Ambientes/Atividades
Rouparia (Hotel)
Sala de Jogos
Brinquedoteca
Descanso
Sauna Úmida
Sala de Massagem

Atividade adotada
Depósito
Sala de Reuniões, Conferência, Multiuso
Sala de Reuniões, Conferência, Multiuso
Sala de Espera, Convivência
Sala de Espera, Convivência
Fisioterapia

Edificações com áreas de circulação com largura menor que 2,4m devem ser considerados
como ambientes/atividades circulação e podem obter a bonificação de 20% na DPIL no
ambiente. Em ambientes de circulação, o que determina para a obtenção da bonificação é
a largura do ambiente, não é o índice como para os demais ambientes.
Circulações com largura maior que 2,4m serão classificação conforme o mesmo
ambiente/atividade, no entanto não poderão obter a bonificação de 20% a mais na DPIL
no ambiente.

Exemplo 4.5
Determinar a eficiência do sistema de iluminação de um pavimento de um edifício que
já possui a ENCE Parcial de Envoltória. Este pavimento é composto pelos seguintes
ambientes:
Tabela M4.4 Lista de ambientes e carga instalada
Atividade
Escritório A
Escritório B
Escritório C
Escritório - planta livre
Circulação
Sala de Espera

Potência do Conjunto (W)
480
240
300
1020
120
82

Área (m²)
30,0
15,0
25,0
100,0
45,0
12,0

Para determinar a eficiência desse conjunto de salas é necessário determinar qual a área e
potência instalada para cada atividade, conforme Tabela M4.4 e determinar a potência limite do
conjunto de Tabela M4.5 e potência instalada por atividade de acordo com a Tabela M4.6.

Tabela M4.5 Área e potência instalada por atividade
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Atividade
Escritório (A+B+C)
Escritório - planta livre
Circulação
Sala de Espera
Total

Potência do
Conjunto (W)
1020
1020
120
82
2242

Área (m²)
70
100,0
45,0
12,0

Tabela M4.6 Lista de ambientes e carga instalada

Atividade

Área

Escritório
Escritório planta livre
Circulação
Sala de Espera
Total

70
100,0
45,0
12,0
227

Potência Limite
- Nível A
833,00
1050,00

Potência Limite
- Nível B
999,60
1260,00

Potência Limite
- Nível C
1166,20
1470,00

Potência Limite
- Nível D
1332,80
1680,00

319,50
72,00
2274,50

383,40
86,40
2729,40

447,30
100,80
3184,30

511,20
115,20
3639,20

Comparando a Potência total instalada com as potências limites tem-se:
2242,0< 2274,5 (nível A)
O nível de eficiência encontrado para o correio é A, com EqNumDPI igual a 5.

Após o resultado é preciso conferir os os pré-requisitos para cada ambiente, e fazer a
ponderação entre a potência instalada e o nível de eficiência dos ambientes.
Para manter o nível A encontrado no exemplo 4.5, é necessário que os ambientes
atendam aos pré-requisitos de Divisão de Circuitos, Contribuição da Luz Natural e
Desligamento Automático, este último apenas nos ambientes maiores de 250m2
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5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR
5.1

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO PARA NÍVEL A
Os pré-requisitos são avaliados em cada ambiente separadamente.

A determinação do nível de eficiência de um sistema de condicionamento de ar depende
além do nível de eficiência do equipamento, também do cumprimento dos pré-requisitos.
Os sistemas de condicionamento de ar possuem pré-requisito apenas para nível de
eficiência A, caso o pré-requisito nāo seja atendido o nível de eficiência do sistema de ar
condicionado, este não poderá ser A.

Nota técnica n.13
Assunto: Nota Técnica referente ao Capítulo “5. Sistema de Condicionamento
de Ar” do RTQ-C
Documento: RTQ-C
Data: 22/10/2015
A presente Nota Técnica tem como objetivo corrigir algumas informações sobre o
capítulo “5. Sistema de Condicionamento de Ar” do RTQ-C.

5.1.1. Proteção das unidades condensadoras (Suprimido do texto
pela Portaria INMETRO número 17 de 16/01/2012)

5.1.2. Isolamento térmico para tubulações*
*Título alterado pela nota técnica n.13
A Tabela 5.1 e a Tabela 5.2 apresentam as espessuras mínimas para isolamento de
tubulações para sistemas de aquecimento e refrigeração, respectivamente. Para
isolamentos cuja condutividade térmica esteja fora das faixas estipuladas nestas Tabelas,
a espessura mínima (E) deve ser determinada pela Equação 2.2.
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Tabela 5.1 Espessura mínima de isolamento de tubulações para sistemas de aquecimento (vapor,
vapor condensado e água quente)**

Faixa de
temperatura
do fluido
(oC)

Condutividade do isolamento
Condutividade Temperatura
térmica
de ensaio
(oC)
(W/mK)

Diâmetro nominal da tubulação
(mm)
< 25

25 a
<40

40 a
<100

100 a
<200

≥ 200

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

Fonte: ASHRAE (2007) – ASHRAE Standard 90.1-2007.**
**Adicionado ao texto original

Observação 1: As espessuras da Tabela 5.1 são baseadas apenas em considerações de
eficiência energética. Isolamentos adicionais são necessários, em certos casos,
relacionados a questões de segurança quanto à temperatura superficial da tubulação.
Observação 2: 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.

Tabela 5.2 Espessura mínima de isolamento de tubulações para sistemas de refrigeração(água gelada,
brine e refrigerante)**

Condutividade do isolamento
Faixa de
temperatura
Condutividade Temperatura
do fluido
térmica
de ensaio
(oC)
(oC)
(W/mK)

Diâmetro nominal da tubulação
(mm)
< 25

25 a
<40

40 a
<100

100 a
<200

≥ 200

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

4,0

Fonte: ASHRAE (2013) – ASHRAE Standard 90.1-2013.**
**Adicionado ao texto original

Sistema de Condicionamento de Ar

Observação 1: As espessuras da Tabela 5.2 são baseadas apenas em considerações de
eficiência energética. Questões como permeabilidade ao vapor d’água ou condensação
superficial requerem, em certos casos, retardadores de vapor ou isolamento adicional.
Observação 2: A tabela é baseada em tubulações de aço. Tubulações não-metálicas com
espessura de parede do schedule 80 ou menor devem usar os valores da tabela. Para as
outras tubulações não-metálicas que possuam resistência térmica maior que a das
tubulações de aço é permitido isolamento de espessura reduzida se for fornecida
documentação provando que a tubulação com o isolamento proposto não possui uma
transferência de calor por metro linear maior do que a da tubulação de aço de mesmas
dimensões utilizando espessura de isolamento indicada da tabela."
Observação 3**:Para sistemas de condicionamento de ar que utilizam gás refrigerante,
empregar os valores de espessuras mínimas de isolamento da faixa de temperatura do
fluido entre 4 e 16ºC.
**Adicionado ao texto original

5.1.3. Condicionamento de ar por aquecimento artificial

As edificações onde é necessário adotar um sistema de aquecimento artificial devem
atender aos indicadores mínimos de eficiência energética indicados abaixo para cada
sistema. A avaliação será realizada para cada equipamento.
a.

sistemas com bombas de calor, independente da sua capacidade, devem
apresentar um COP para aquecimento maior ou igual a 3,0 W/W através do método
definido na norma AHRI 340/360;

b.

sistemas unitários de condicionamento de ar com ciclo reverso devem apresentar
um COP para aquecimento maior ou igual a 3,0 W/W através do método definido
na norma AHRI 340/360;

c.

aquecedores de acumulação a gás devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência apresentados na Tabela 5.3.

Tabela 5.3 Eficiência mínima para caldeiras de água a gás

Tipo de
equipamento

Capacidade

Subcategoria

Eficiência mínima*

Procedimento
de teste

Aquecedor de
acumulação a
gás

> 22,98 kW

< 309,75 W/l

0,8. 𝐸𝑡(𝑄 ⁄800 + 110√𝑉). 𝑆𝐿, W

ANSI Z21.10.3

*Fator energético (EF) e Eficiência térmica (Et) são requisitos mínimos, enquanto que as
perdas em standby (SL) são computadas em W considerando uma diferença de
temperatura de 38,9°C entre a água quente acumulada e as condições térmicas do
ambiente interno. Na equação de EF, V representa o volume em unidades de galões (1 L
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= 0,264 gal). Na equação de SL, V representa o volume em unidades de galões e Q
representa a potência nominal de entrada em W. ** Aquecedores de passagem com
capacidade abaixo de 58,62 W devem atender estes limites de eficiência sempre que o
equipamento seja dimensionado para aquecer água acima de 82,2°C
Onde:
V: volume (litros);
EF: Fator energético;
Et: Eficiência térmica;
Q: potência nominal de entrada (W);
SL: perdas em standby (W), considerando uma diferença de temperatura de 38,9oC entre
a água quente acumulada e as condições térmicas do ambiente interno.

Nota técnica n.13
Assunto: Nota Técnica referente ao Capítulo “5. Sistema de Condicionamento
de Ar” do RTQ-C
Documento: RTQ-C
Data: 10/09/2015
A presente Nota Técnica tem como objetivo corrigir algumas informações sobre o
capítulo “5. Sistema de Condicionamento de Ar” do RTQ-C.

O pré-requisito de condicionamento de ar por aquecimento artificial deve ser
atendido pelos sistemas em que existem aquecimento de ar.
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CHECKLIST 1
CATEGORIA DE PRÉ-REQUISITOS PARA NÍVEL A
1.1. O sistema possui isolamento térmico adequado para tubulação de fluidos?

SIM

NÃO

O sistema possui condicionamento de
ar por aquecimento artificial?

SIM

NÃO

A classificação do sistema cai para NÍVEL
B, mesmo se o IC indicar nível A

O sistema atendeu todos os
pré-requisitos.

1.2. O sistema atende aos indicadores mínimos de eficiência energética?

SIM
O sistema atendeu todos os
pré-requisitos

NÃO
A classificação do sistema cai para
NÍVEL B, mesmo se o IC indicar nível A

5.2. PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA
Escopo: Os sistemas que servem para o aquecimento, refrigeração ou ventilação dos
edifícios devem estar em conformidade com o descrito abaixo.
Para classificação do nível de eficiência, é obrigatório que os edifícios condicionados
artificialmente possuam sistemas de condicionamento de ar com eficiência conhecida:
a.

Condicionadores de ar do tipo janela e condicionadores de ar tipo Split com
eficiência avaliada pelo PBE/INMETRO e de acordo com as normas brasileiras e/ou
internacionais de condicionadores de ar, conforme item 5.3;

b.

condicionadores de ar não etiquetados pelo PBE/INMETRO, conforme item 5.4.

Os sistemas de condicionamento de ar são tratados de dois modos distintos no RTQ-C,
dependendo se os condicionadores são avaliados pelo PBE/INMETRO ou não. Os
sistemas compostos por condicionadores de ar de janela e split, avaliados pelo
PBE/INMETRO, são classificados através do nível de eficiência que o INMETRO atribui a
cada modelo. No site do INMETRO [http://www.inmetro.gov.br/] está disponível uma lista
dos modelos avaliados. Os sistemas compostos por condicionadores que não estão
abrangidos por nenhuma norma de eficiência do INMETRO, por sua vez, são avaliados
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através do seu desempenho em relação a certos níveis fornecidos pelo RTQ-C.
A classificação do sistema de condicionamento de ar permite classificações parciais. Isto
significa que se pode certificar somente uma sala, um conjunto de salas, um piso ou parte
de um edifício. Neste aspecto, a classificação do sistema de condicionamento de ar
funciona da mesma forma que a classificação da eficiência da iluminação, que também
permite classificações parciais.
No caso de haver mais de um sistema independente de condicionamento de ar no edifício,
os níveis de eficiência de cada sistema independente devem ser encontrados e seus
equivalentes numéricos (Tabela 2.2), ponderados pela capacidade dos seus respectivos
sistemas, a fim de estimar o equivalente numérico final envolvendo todos os sistemas de
condicionamento de ar e, portanto, o nível de eficiência do sistema de condicionamento
de ar do edifício.
Obs.: quando houver ambientes condicionados no subsolo, estes devem fazer parte da avaliação do
sistema de condicionamento de ar. No caso destes ambientes atenderem a mais de um edifício,
deve-se dividir a área do subsolo entre os edifícios atendidos por ele, sendo a área distribuída
proporcionalmente à área de projeção dos edifícios.

Pode acontecer que duas, ou mais, unidades de condicionamento partilhem o
mesmo ambiente. Por exemplo, uma biblioteca com uma central de
condicionamento para áreas comuns e dois splits em uma sala de computadores e
servidores, cada um destes sistemas tem potências e eficiências diferentes. Para
casos como este, o nível de eficiência do condicionamento de ar da área é
determinado pelos seguintes passos:
1. Determine a eficiência de cada sistema individualmente.
2. Pondere o equivalente numérico de cada sistema (A = 5, B = 4,...) por sua
capacidade (potência) divida pela capacidade total (soma das capacidades de
todos os sistemas).
3. O somatório destes coeficientes determinará a eficiência total, como indicado
na Equação 5.1, onde: “EqNumCAn” e “Capn” é respectivamente o equivalente
numérico e a capacidade de cada sistema individual, “x” é número de sistemas
e Capt é a capacidade total de instalada em condicionamento de ar.
𝑥

EqNumCA = ∑ (EqNumCAn
𝑛=1

Capn
)
Capt
Equação 5.2
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Exemplo 5.1
No seguinte exemplo, um ambiente é servido por três condicionadores de ar tipo
split. Os equipamentos são regulamentados pelo INMETRO e as respectivas
eficiências são mostradas na Tabela M5.1.
Tabela M5.1 Exemplo de equivalentes numéricos de distintos sistemas

Unidade

Potência [Btu/h]

1
2
3

7500
9000
12000

Eficiência da
unidade
B
C
C

Equivalente
numérico
4
3
3

Para poder calcular a classificação deste ambiente é necessário ponderar as
eficiências de cada unidade pela potência, da seguinte forma:
Soma da potência de cada unidade. No caso em questão:
7500+9000+12000 = 28500 Btu/h
Divide-se a potência de cada unidade pela soma da potência das três unidades
obtendo o coeficiente de ponderação de cada ambiente:
Tabela M5.2 Exemplo de ponderação por potência

Unidade

Potência [Btu/h]

1
2

7500
9000

Coeficiente de
ponderação
0,26
0,32

3

12000

0,42

TOTAL

28500

1,00

Multiplica-se o coeficiente de ponderação de cada unidade pelo Equivalente
Numérico de eficiência:
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Tabela M5.3 Exemplo de determinação de eficiência através ponderação por potência

Ambiente
1
2
3

Equivalente
numérico
4
3
3

Coeficiente de
ponderação
0,26
0,32
0,42

Resultado ponderado

TOTAL

1,04
0,96
1,26
3,26

O resultado ponderado é comparado na tabela de classificação e assim:
2,5 ≤3,26< 3,5
Assim, o nível de eficiência é C, com EqNumCA de 3,26.

Os sistemas de condicionamento de ar devem proporcionar adequada qualidade do ar
interno, conforme norma NBR 16401. Os ambientes destinados a estabelecimentos
assistenciais de saúde (EAS), regidos pela NBR 7256, deverão atender às condições de
qualidade do ar interno estabelecidas pela referida norma.
As cargas térmicas de projeto do sistema de aquecimento e resfriamento de ar devem ser
calculadas de acordo com normas e manuais de engenharia de comprovada aceitação
nacional ou internacional.
Quando a área condicionada apresentar carga térmica superior a 350 kW deve-se adotar
um sistema de condicionamento de ar central ou provar que sistemas individuais
consomem menos energia para as condições de uso previstas para a edificação.

Se a carga térmica de pico da edificação for superior a 350 kW (100TR) o sistema de ar
condicionado deverá ser central, exceto se comprovado que os sistemas individuais
apresentam menor consumo. Neste caso deve-se apresentar o memorial de cálculo de
simultaneidade, comprovando o menor consumo dos sistemas individuais. O cálculo da
simultaneidade consiste na demonstração de todas as cargas dos aparelhos de
condicionamento de ar utilizados.
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5.3. SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR
REGULAMENTADOS PELO INMETRO
Na página eletrônica do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp)
encontram-se tabelas atualizadas com classes de eficiência energética com os requisitos
mínimos de eficiência para cada categoria. Elas são:


Condicionadores de Ar tipo Janela; e



Condicionadores de Ar tipo Split.
Deve-ser adotar a classificação da ENCE obtida nas Tabelas do PBE/INMETRO e
identificar o equivalente numérico na Tabela 2.2. Deve-se considerar a última versão
publicada na página eletrônica do INMETRO.

Os níveis de eficiência para estes tipos de unidades podem ser consultados na
página do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp

Nota técnica n.12
Assunto: Comprovação da eficiência energética de equipamentos de
condicionamento de ar etiquetados pelo Inmetro durante a etapa de inspeção
– edificações comerciais, de serviços e públicas.
Documento: RTQ-C
Data: 10/09/2015

5.4. SISTEMAS

DE

CONDICIONAMENTO

DE

AR

NÃO

REGULAMENTADOS PELO INMETRO
Os sistemas e aparelhos não enquadrados no item 5.3 serão classificados de acordo com
os níveis e requisitos a seguir:
a.

Nível A: os condicionadores de ar devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência apresentados na Tabela 5.4; os condicionadores de ar tipo VRF (Fluxo de
Refrigerante Variável) devem atender aos requisitos mínimos de eficiência das
Tabelas 5.4A e 5.4B; os resfriadores de líquido devem atender aos requisitos
mínimos de eficiência da Tabela 5.5; os condensadores e torres de arrefecimento
devem atender aos requisitos mínimos de eficiência da Tabela 5.6 e todo o sistema
de condicionamento de ar deve respeitar os requisitos estabelecidos nos itens 5.4.1
a 5.4.7, quando aplicável
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b.

Nível B: os condicionadores de ar devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência apresentados na Tabela 5.4; os resfriadores de líquido devem atender
aos requisitos mínimos de eficiência apresentados na Tabela 5.5; os
condensadores e torres de arrefecimento devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência da Tabela 5.6.

c.

Nível C: os condicionadores de ar devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência apresentados na Tabela 5.7; os resfriadores de líquido devem atender
aos requisitos mínimos de eficiência apresentados na Tabela 5.8; os
condensadores e torres de arrefecimento devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência da Tabela 5.6.

d.

Nível D: os condicionadores de ar devem atender aos requisitos mínimos de
eficiência apresentados na Tabela 5.9; os resfriadores de líquido devem atender
aos requisitos mínimos de eficiência da Tabela 5.10.

e.

Nível E: quando o sistema não se enquadrar nos níveis acima.

Os equipamentos não regulamentados compreendem os condicionadores de ar (split e
janela) não etiquetados pelo PBE/INMETRO e sistema de condicionamento central. A
classificação neste caso é definida por limites de parâmetros de eficiência fornecidos pelas
Tabelas do RTQ-C, tendo o equipamento que atender à exigência mínima para o nível
pretendido. As tabelas do RTQ-C estabelecidas para cada tipo de equipamento são
listadas a seguir.


Condicionadores de ar
o
o
o



Resfriadores de líquido:
o
o
o



Níveis A e B – Tabela 5.4
Nível C – Tabela 5.7
Nível D – Tabela 5.9

Níveis A e B – Tabela 5.5
Nível C – Tabela 5.8
Nível D – Tabela 5.10

Condensadores e torres de arrefecimento:
o

Níveis A, B e C – Tabela 5.6

Caso o equipamento não se enquadrar em nenhuma das condições acima, ele será
considerado como Nível E.
Sistemas de condicionamento central que apresentem componentes de diferentes níveis
de eficiência serão classificados pelo menor nível. Por exemplo, uma central de ar
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condicionado composta por um resfriador de líquido nível C e torre de arrefecimento nível
A, será considerado como tendo eficiência nível C.
Tabela 5.4A: Eficiência mínima de condicionadores de ar do tipo VRF que operam somente
em refrigeração (sem ciclo reverso) para classificação no nível A
Tipo de
equipamento

Capacida
de

Tipo de
aquecimento

< 19 kW

Condicionadores
de ar VRF com
condensação a ar

Subcategoria
ou condição de
classificação
Multi-split VRF

Eficiência
mínima

Todos
3,81 SCOP
Ausente ou
≥ 19 kW e
3,28 COP
Resistência
Multi-split VRF
< 40 kW
3,84 ICOP
elétrica
Ausente ou
≥ 40 kW e
3,22 COP
Resistência
Multi-split VRF
< 70 kW
3,78 ICOP
elétrica
Ausente ou
≥ 70 kW
2,93 COP
Resistência
Multi-split VRF
3,40 ICOP
elétrica
Fonte: ASHRAE (2010) – ASHRAE Standard 90.1-2010

Procedimento
de teste

AHRI 1230

Tabela 5.4B: Eficiência mínima de condicionadores de ar do tipo VRF que operam em refrigeração e
aquecimento (ciclo reverso) para classificação no nível A
Tipo de
equipamento

Capacidade
< 19 kW
≥ 19 kW e
< 40 kW

Condicionadores
de ar VRF com
condensação a ar

Tipo de
aquecimento
Todos
Ausente ou
Resistência
elétrica

Subcategoria
ou condição de
classificação
Multi-split VRF

Eficiência
mínima

Procedimento
de teste

3,81 SCOP

Multi-split VRF

3,22 COP
3,78 ICOP

≥ 19 kW e
< 40 kW

Ausente ou
Resistência
elétrica

Multi-split
VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

3,16 COP
3,72 ICOP

≥ 40 kW e
< 70 kW

Ausente ou
Resistência
elétrica

Multi-split VRF

3,11 COP
3,60 ICOP

≥ 40 kW e
< 70 kW

Ausente ou
Resistência
elétrica

Multi-split
VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

3,05 COP
3,55 ICOP

≥ 70 kW

Ausente ou
Resistência
elétrica

Multi-split VRF

2,78 COP
3,22 ICOP

AHRI 1230
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Tabela5.4 Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação nos níveis A e B

Tipo de
equipamento

Capacidade

≥ 19 kW e
< 40 kW

≥ 40 kW e
< 70 kW
Condicionadores
de ar resfriados
a ar
≥ 70 kW e
< 223 kW

≥ 223 kW

<19 kW

≥ 19 kW e
< 40 kW
Condicionadores
de ar resfriados
a água

≥ 40 kW e
< 70 kW

≥ 70 kW

Tipo de
aquecimento

Subcategoria
ou condição
de
classificação

Eficiência
mínima

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,28 COP
3,34 ICOP

Outros

Split e unitário

3,22 COP
3,28 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,22 COP
3,28 ICOP

Outros

Split e unitário

3,16 COP
3,22 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,93 COP
2,96 ICOP

Outros

Split e unitário

2,87 COP
2,90 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,84 COP
2,87 ICOP

Outros

Split e unitário

2,78 COP
2,81 ICOP

Todos

Split e unitário

3,54 COP
3,60 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,37 COP
3,43 ICOP

Outros

Split e unitário

3,31 COP
3,37 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,22 COP
3,28 ICOP

Outros

Split e unitário

3,16 COP
3,22 ICOP

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,22 COP
3,25 ICOP

3,16 COP
3,19 ICOP
Fonte: ASHRAE (2010) – ASHRAE Standard 90.1-2010.
Outros

Split e unitário

Procedimento
de teste

AHRI 340/360

AHRI 210/240

AHRI 340/360
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Tabela 5.5 Eficiência mínima (COP) de resfriadores de líquido para classificação nos níveis A e B
Tipo de
equipamento

< 528 kW

Caminho A
Carga
IPLV
Total
≥2,802
≥3,664

≥ 528 kW

≥2,802

Capacidade

Condensação a ar,
com condensador
Condensação a ar,
sem condensador

Todas

Condensação a água
(compressor
alternativo)

Todas
< 264 kW

≥3,737

Caminho B
Carga
IPLV
Total
-

-

Devem ser classificados com seus pares
correspondentes com condensadores e
atender os mesmos requisitos mínimos de
eficiência.
Devem atender os requisitos mínimos de
eficiência dos resfriadores com
condensação a água com compressor do
tipo parafuso ou scroll
≥4,509
≥5,582
≥4,396
≥5,861

≥ 264 kW e
< 528 kW

≥4,538

≥5,718

≥4,452

≥6,001

≥ 528 kW e
< 1055 kW

≥5,172

≥6,063

≥4,898

≥6,513

≥ 1055 kW

≥5,672

≥6,513

≥5,504

≥7,177

< 528 kW

≥5,547

≥5,901

≥5,504

≥7,815

≥ 528 kW e
< 1055 kW

≥5,547

≥5,901

≥5,504

≥7,815

≥ 1055 kW
< 2110 kW

≥6,100

≥6,401

≥5,856

≥8,792

≥ 2110 kW

≥6,170

≥6,525

≥5,961

≥8,792

Absorção a ar,
de simples efeito

Todas

≥0,600

Sem
Req

-

-

Absorção a água,
de simples efeito

Todas

≥0,700

Sem
Req

-

-

Absorção a água,
de duplo efeito e
acionamento
indireto

Todas

≥1,000

≥1,050

-

-

Condensação a água
(compressor do tipo
parafuso e scroll)

Condensação a água
(compressor
centrífugo)

Procedimento de
teste

Absorção a água,
de duplo efeito e
Todas
≥1,000
≥1,000
acionamento direto
Fonte: ASHRAE (2010) – ASHRAE Standard 90.1-2010.

AHRI 550/590

AHRI 560

-

1) 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.
5) Compressores Centrífugos projetados para operar em condições diferentes das condições de teste
da Tabela 5.5 (AHRI 550/590) podem adotar os limites estabelecidos através da aplicação das
seguintes equações:*
*Adicionado ao texto original
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𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑂𝑃 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶𝑂𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 5.2) × 𝐾𝑎𝑑𝑗



𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑁𝑃𝐿𝑉 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐼𝑃𝐿𝑉 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 5.2) × 𝐾𝑎𝑑𝑗
Onde:
𝐾𝑎𝑑𝑗 = 6,174722 − 0,5466024(𝑋) + 0,020394698(𝑋)2 − 0,000266989(𝑋)3
𝑋 = 𝐷𝑇𝑆𝑇𝐷 + 𝐿𝐼𝐹𝑇
(0,267114 +
𝐷𝑇𝑆𝑇𝐷 =
𝐹𝐿𝑂𝑊 =

0,267088
)
(𝐶𝑂𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 5.2)
𝐹𝑙𝑜𝑤

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐿/𝑠)
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑊)

𝐿𝐼𝐹𝑇 = 𝐶𝐸𝑊𝑇 − 𝐶𝐿𝑊𝑇 (°𝐶)
𝐶𝐸𝑊𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (°𝐶)
𝐶𝐿𝑊𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (°𝐶)

Tabela 5.6: Eficiência mínima de torres de resfriamento e condensadores para classificação nos níveis
AeBeC
Tipo de equipamento
Torres de resfriamento
com ventiladores
helicoidais ou axiais
de Circuito Aberto
Torres de resfriamento
com ventiladores
centrífugos de Circuito
Aberto
Torres de resfriamento
com ventiladores
helicoidais ou axiais
de Circuito Fechado
Torres de resfriamento
com ventiladores
centrífugos de Circuito
Fechado
Condensadores
resfriados a ar

Subcategoria ou condição de
classificação

Desempenho
requerido

Temperatura da água na entrada = 35 °C
Temperatura da água na saída= 29 °C
TBU do ar na entrada = 24 °C

≥ 3,23 l/s∙kW

Temperatura da água na entrada = 35 °C
Temperatura da água na saída= 29 °C
TBU do na entrada = 24 °C

≥ 1,7 l/s∙kW

Temperatura da água na entrada = 39 °C
Temperatura da água na saída= 32 °C
TBU do ar na entrada = 24 °C

≥ 1,18 l/s∙kW

Temperatura da água na entrada = 39 °C
Temperatura da água na saída= 32 °C
TBU do ar na entrada = 24 °C

≥ 0,59 l/s∙kW

Procedimento
de teste

CTI ATC-105
STD 201

CTI ATC-105S
STD 201

Temperatura de condensação = 52 °C
Fluido de teste R-22
Temperatura de entrada do gás = 88 °C
≥ 69 COP
Sub-resfriamento = 8 °C
TBS na entrada = 35 °C
Fonte: ASHRAE (2010) – ASHRAE Standard 90.1-2010.

AHRI 460
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Tabela 5.7: Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível C

Tipo de
equipamento

Capacidade

≥ 19 kW e
< 40 kW
≥ 40 kW e
< 70 kW
Condicionadores
de ar resfriados a
ar

≥ 70 kW e
< 223 kW

≥ 223 kW

≥ 19 kW e
< 40 kW
Condicionadores
de ar resfriados a
água

≥ 40 kW e
< 70 kW

≥ 70 kW

Tipo de
aquecimento

Subcategoria
ou condição
de
classificação

Eficiência
mínima

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,02 COP

Outros

Split e unitário

2,96 COP

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,84 COP

Outros

Split e unitário

2,78 COP

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,78 COP
2,84 IPLV

Outros

Split e unitário

2,72 COP
2,78 IPLV

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,70 COP
2,75 IPLV

Outros

Split e unitário

2,64 COP
2,69 IPLV

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,37 COP

Outros

Split e unitário

3,31 COP

Resistência
elétrica

Split e unitário

3,22 COP

Outros

Split e unitário

3,16 COP

Resistência
elétrica

Split e unitário

2,70 COP
3,02 IPLV

Outros

Split e unitário

2.64 COP
2.96 IPLV

Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.

Procedimento
de teste

AHRI 340/360

AHRI 340/360
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Tabela 5.8: Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação no nível C

Tipo de equipamento

Capacidade

Eficiência mínima

Condensação a ar,
com condensador

Todas

2,80 COP
3,05 IPLV

Condensação a ar,
sem condensador

Todas

3,10 COP
3,45 IPLV

Condensação a água
(compressor alternativo)

Todas

4,20 COP
5,05 IPLV

< 528 kW

4,45 COP
5,20 IPLV

≥ 528 kW e
< 1.055 kW

4,90 COP
5,60 IPLV

≥ 1.055 kW

5,50 COP
6,15 IPLV

< 528 kW*

5,00 COP
5,25 IPLV

≥ 528 kW e
< 1.055 kW*

5,55 COP
5,90 IPLV

≥ 1.055 kW*

6,10 COP
6,40 IPLV

Absorção a ar,
de simples efeito

Todas

0,60 COP

Absorção a água,
de simples efeito

Todas

0,70 COP

Absorção a água,
de duplo efeito e Acionamento
Indireto

Todas

1,00 COP
1,05 IPLV

Condensação a água
(compressor do tipo parafuso e
scroll)

Condensação a água
(compressor centrífugo)

Procedimento de
teste

AHRI 550/590

AHRI 560

Todas
Absorção a água,
1,00 COP
de duplo efeito e Acionamento
1,00 IPLV
Direto
Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.
*Compressores Centrífugos projetados para operar em condições diferentes das condições de teste da Tabela
5.8 (AHRI 550/590) devem adotar os limites estabelecidos nas tabelas 5.8 A a C.
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Tabela 5.8 A: Eficiência mínima para Chillers Centrífugo com capacidade menor que
528 kW
Chillers Centrífugos < 528 kW
COPNominal= 5,00; IPLVNominal=5,25
Vazão de Água no Condensador (l/s.kW)
0,036
Temperatura Temperatura
da água da água na
LIFT
gelada na entrada do
1
saída do condensador
chiller (°C)
(°C)

0,045

0,054

0,072

0,090

0,108

COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2

4,4

23,9

19,4

5,1
1

5,35

5,3
3

5,58

5,4
8

5,73

5,6
7

5,93

5,7
9

6,06

5,8
8

6,15

4,4

26,7

22,2

4,6
2

4,83

492

5,14

5,0
9

5,32

5,2
7

5,52

5,3
8

5,63

5,4
5

5,70

4,4

29,4

25,0

3,8
4

4,01

4,3
2

4,52

4,5
8

4,79

4,8
4

5,06

4,9
8

5,20

5,0
6

5,29

5,0

23,9

18,9

5,1
9

5,43

5,4
1

5,66

5,5
6

5,81

5,7
5

6,02

5,8
9

6,16

5,9
9

6,26

5,0

26,7

21,7

4,7
3

4,95

5,0
1

5,24

5,1
7

5,41

5,3
5

5,60

5,4
6

5,71

5,5
3

5,78

5,0

29,4

24,4

4,0
2

4,21

4,4
6

4,67

4,7
0

4,91

4,9
4

5,17

5,0
6

5,30

5,1
4

5,38

5,6

23,9

18,3

5,2
7

5,51

5,4
9

5,74

5,6
4

5,90

5,8
5

6,12

6,0
0

6,27

6,1
1

6,39

5,6

26,7

21,1

4,8
4

5,06

5,1
0

5,33

5,2
5

5,49

5,4
3

5,67

5,5
3

5,79

5,6
1

5,87

5,6

29,4

23,9

4,1
9

4,38

4,5
9

4,80

4,8
1

5,03

5,0
3

5,26

5,1
5

5,38

5,2
2

5,46

6,1

23,9

17,8

5,3
5

5,59

5,5
7

5,82

5,7
2

5,99

5,9
5

6,23

6,1
1

6,39

6,2
3

6,52

6,1

26,7

20,6

4,9
4

5,16

5,1
8

5,42

5,3
2

5,57

5,5
0

5,76

5,6
2

5,87

5,7
0

5,96

6,1

29,4

23,3

4,3
5

4,55

4,7
1

4,93

4,9
1

5,13

5,1
2

5,35

5,2
3

5,47

5,3
0

5,54

6,7

23,9

17,2

5,4
2

5,67

5,6
5

5,91

5,8
2

6,08

6,0
7

6,34

6,2
4

6,53

6,3
7

6,67

6,7

26,7

20,0

5,0
3

5,26

5,2
6

5,50

5,4
0

5,65

5,5
8

5,84

5,7
0

5,96

5,7
9

6,05

6,7

29,4

22,8

4,4
9

4,69

4,8
2

5,04

5,0
0

5,25

5,2
0

5,43

5,3
0

5,55

5,3
8

5,62

7,2

23,9

76,7

5,5
0

5,75

5,7
4

6,00

5,9
2

6,19

6,1
9

6,47

6,3
8

6,68

6,5
3

6,83

7,2

26,7

19,4

5,1
1

5,35

5,3
3

5,58

5,4
8

5,73

5,6
7

5,93

5,7
9

6,06

5,8
8

6,15

7,2

29,4

22,2

4,6
2

4,83

4,9
2

5,14

5,0
9

5,32

5,2
7

5,52

5,3
8

5,63

5,4
2

5,70

7,8

23,9

16,1

5,5
8

5,84

5,8
3

6,10

6,0
3

6,30

6,3
2

6,61

6,5
4

6,84

6,7
0

7,00

7,8

26,7

18,9

5,1
9

5,43

5,4
1

5,66

5,5
6

5,81

5,7
5

6,02

5,8
9

6,16

5,9
9

6,26

7,8

29,4

21,7

4,7
3

4,95

5,0
1

5,24

5,1
7

5,41

5,3
5

5,60

5,4
6

5,71

5,5
3

5,78

8,3

23,9

15,6

5,6
6

5,92

5,9
3

6,20

6,1
5

6,43

6,4
7

6,77

6,7
1

7,02

6,8
8

7,20

8,3

26,7

18,4

5,2
7

5,51

5,4
9

5,74

5,6
4

5,90

5,8
5

6,12

6,0
0

6,27

6,1
1

6,39
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8,3

29,4

21,1

4,8
4

5,06

5,1
0

5,33

5,2
5

5,49

5,4
3

5,67

5,3
3

5,79

5,6
1

5,87

8,9

23,9

15,0

5,7
5

6,02

6,0
4

6,32

6,2
8

6,56

6,6
4

6,94

6,8
9

7,21

7,0
9

7,41

8,9

26,7

17,8

5,3
5

5,59

5,5
7

5,82

5,7
2

5,99

5,9
5

6,23

6,1
1

6,39

6,2
3

6,52

8,9

29,4

20,5

4,9
4

5,16

5,1
8

5,42

5,3
2

5,57

5,5
0

5,76

5,6
2

5,87

5,7
0

5,96

Condensador T3

7,80

6,24

5,20

3,90

3,12

2,60

Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.

1) LIFT (ºC) = Temperatura da água na entrada do condensador - Temperatura da água gelada na saída do chiller.
2) Para as condições de vazão de água no condensador de 0,054l/s kW, com 6,7°C de temperatura de água gelada e
29,4°C de temperatura de entrada, este valor se refere ao IPLV.
3) Condensador T= Temperatura da água na saída do condensador - Temperatura da água na entrada do
condensador
K adj = 6,1507 − 0,54439(X) + 0,0203122(X)2 − 0,00026591(X)3

Onde:
X= Condensador T +LIFT
COPadj = K adj × COPNominal
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Tabela 5.8 B: Eficiência mínima para Chillers Centrífugo com capacidade entre
528 kW e 1055 kW
Chillers Centrífugos ≥ 528 kW e <1055 kW
COPNominal= 5,55; IPLVNominal=5,90
Vazão de Água no Condensador (l/s.kW)
0,036
Temperatura Temperatura
da água
da água na
gelada na
entrada do LIFT1
saída do
condensador
chiller (°C)
(°C)

0,045

0,054

0,072

0,090

0,108

COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2

4,4

23,9

19,4

5,65

6,03

5,90

6,29

6,05

6,46

6,26

6,68

6,40

6,83

6,51

6,94

4,4

26,7

22,2

5,10

5,44

5,44

5,80

5,62

6,00

5,83

6,22

5,95

6,35

6,03

6,43

4,4

29,4

25,0

4,24

4,52

4,77

5,09

5,06

5,40

5,35

5,71

5,50

5,87

5,59

5,97

5,0

23,9

18,9

5,74

6,13

5,80

6,38

6,14

6,55

6,36

6,79

6,51

6,95

6,62

7,06

5,0

26,7

21,7

5,23

5,58

5,54

5,71

6,10

5,91

5,91

6,31

6,03

6,44

6,11

6,52

5,0

29,4

24,4

4,45

4,74

4,93

5,26

5,19

5,54

5,46

5,82

5,60

5,97

5,69

6,07

5,6

23,9

18,3

5,83

6,22

6,07

6,47

6,23

6,65

6,47

6,90

6,63

7,07

6,75

7,20

5,6

26,7

21,1

5,35

5,71

5,64

6,01

5,80

6,19

6,00

6,40

6,12

6,53

6,20

6,62

5,6

29,4

23,9

4,63

4,94

5,08

5,41

5,31

5,67

5,56

5,93

5,69

6,07

5,77

6,16

6,1

23,9

17,8

5,91

6,31

6,15

6,56

6,33

6,75

6,58

7,02

6,76

7,21

6,89

7,35

6,1

26,7

20,6

5,46

5,82

5,73

6,11

5,89

6,28

6,08

6,49

6,21

6,62

6,30

6,72

6,1

29,4

23,3

4,81

5,13

5,21

5,55

5,42

5,79

5,66

6,03

5,78

6,16

5,86

6,25

6,7

23,9

17,2

6,00

6,40

6,24

6,66

6,43

6,86

6,71

7,15

6,90

7,36

7,05

7,52

6,7

26,7

20,0

5,56

5,93

5,81

6,20

5,97

6,37

6,17

6,58

6,30

6,72

6,40

6,82

6,7

29,4

22,8

4,96

5,29

5,33

5,68

5,55

5,90

5,74

6,13

5,86

6,26

5,94

6,34

7,2

23,9

76,7

6,08

6,49

6,34

6,76

6,54

6,98

6,84

7,30

7,06

7,53

7,22

7,70

7,2

26,7

19,4

5,65

6,03

5,90

6,29

6,05

6,46

6,26

6,68

6,40

6,83

6,51

6,94

7,2

29,4

22,2

5,10

5,44

5,44

5,80

5,62

6,00

5,83

6,22

5,95

6,35

6,03

6,43

7,8

23,9

16,1

6,17

6,58

6,44

6,87

6,66

7,11

6,99

7,46

7,23

7,71

7,40

7,90

7,8

26,7

18,9

5,74

6,13

5,80

6,38

6,14

6,55

6,36

6,79

6,51

6,95

6,62

7,06

7,8

29,4

21,7

5,23

5,58

5,54

5,91

5,71

6,10

5,91

6,31

6,03

6,44

6,11

6,52

8,3

23,9

15,6

6,26

6,68

6,56

6,99

6,79

7,24

7,16

7,63

7,42

7,91

7,61

8,11

8,3

26,7

18,4

5,83

6,21

6,07

6,47

6,23

6,64

6,47

6,90

6,63

7,07

6,75

7,20

8,3

29,4

21,1

5,35

5,70

5,64

6,01

5,80

6,19

6,00

6,40

6,12

6,52

6,20

6,61

8,9

23,9

15,0

6,36

6,78

6,68

7,12

6,94

7,40

7,34

7,82

7,62

8,13

7,83

8,35

8,9

26,7

17,8

5,91

6,30

6,15

6,56

6,33

6,75

6,58

7,02

6,76

7,21

6,89

7,35

8,9

29,4

20,5

5,46

5,82

5,73

6,10

5,89

6,28

6,08

6,49

6,21

6,62

6,30

6,71

3

7,80

6,24

5,20

3,90

3,12

2,60

Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.
1) LIFT (ºC) = Temperatura da água na entrada do condensador - Temperatura da água gelada na
saída do chiller.
2) Para as condições de vazão de água no condensador de 0,054l/s kW, com 6,7°C de temperatura
de água gelada e 29,4°C de temperatura de entrada, este valor se refere ao IPLV.
- Temperatura da água na
entrada do condensador
𝐾𝑎𝑑𝑗 = 6,1507 − 0,54439(𝑋) + 0,0203122(𝑋)2 − 0,00026591(𝑋)3
Onde:
𝐶𝑂𝑃𝑎𝑑𝑗 = 𝐾𝑎𝑑𝑗 × 𝐶𝑂𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
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Tabela 5.8 C: Eficiência mínima para Chillers Centrífugo com capacidade maior que
1055 kW
Chillers Centrífugos ≥ 1055 kW
COPNominal= 6,10; IPLVNominal=6,40
Vazão de Água no Condensador (l/s.kW)
0,036
Temperatur
Temperatur
a da água
a da água
na entrada LIF
gelada na
T1
do
saída do
condensado
chiller (°C)
r (°C)

0,045

0,054

0,072

0,090

0,108

COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2 COP NPLV2

4,4

23,9

19,4

6,2
3

6,55

6,5
0

6,83

6,6
8

7,01

6,9
1

7,26

7,0
6

7,42

7,1
7

7,54

4,4

26,7

22,2

5,6
3

5,91

6,0
0

6,30

6,2
0

6,52

6,4
3

6,76

6,5
6

6,89

6,6
5

6,98

4,4

29,4

25,0

4,6
8

4,91

5,2
6

5,53

5,5
8

5,86

5,9
0

6,20

6,0
7

6,37

6,1
7

6,48

5,0

23,9

18,9

6,3
3

6,65

6,6
0

6,93

6,7
7

7,12

7,0
2

7,37

7,1
8

7,55

7,3
0

7,67

5,0

26,7

21,7

5,7
7

6,06

6,1
1

6,42

6,3
0

6,62

6,5
2

6,85

6,6
5

6,99

6,7
4

7,08

5,0

29,4

24,4

4,9
0

5,15

5,4
4

5,71

5,7
2

6,01

6,0
2

6,33

6,1
7

6,49

6,2
7

6,59

5,6

23,9

18,3

6,4
3

6,75

6,6
9

7,03

6,8
7

7,22

7,1
3

7,49

7,3
1

7,68

7,4
4

7,82

5,6

26,7

21,1

5,9
0

6,20

6,2
1

6,53

6,4
0

6,72

6,6
1

6,95

6,7
5

7,09

6,8
4

7,19

5,6

29,4

23,9

5,1
1

5,37

5,6
0

5,88

5,8
6

6,16

6,1
3

6,44

6,2
8

6,59

6,3
7

6,69

6,1

23,9

17,8

6,5
2

6,85

6,7
9

7,13

6,9
8

7,33

7,2
6

7,63

7,4
5

7,83

7,6
0

7,98

6,1

26,7

20,6

6,0
2

6,32

6,3
1

6,63

6,4
9

6,82

6,7
1

7,05

6,8
5

7,19

6,9
4

7,30

6,1

29,4

23,3

5,3
0

5,57

5,7
4

6,03

5,9
8

6,28

6,2
4

6,55

6,3
7

6,70

6,4
6

6,79

6,7

23,9

17,2

6,6
1

6,95

6,8
9

7,23

7,0
9

7,45

7,4
0

7,77

7,6
1

8,00

7,7
7

8,16

6,7

26,7

20,0

6,1
3

6,44

6,4
1

6,73

6,5
8

6,92

6,8
1

7,15

6,9
5

7,30

7,0
5

7,41

6,7

29,4

22,8

5,4
7

5,75

5,8
7

6,17

6,1
0

6,40

6,3
3

6,66

6,4
7

6,79

6,5
5

6,89

7,2

23,9

76,7

6,7
1

7,05

6,9
9

7,35

7,2
1

7,58

7,5
5

7,93

7,7
8

8,18

7,9
6

8,36

7,2

26,7

19,4

6,2
3

6,55

6,5
0

6,83

6,6
8

7,01

6,9
1

7,26

7,0
6

7,42

7,1
7

7,54

7,2

29,4

22,2

5,6
3

5,91

6,0
0

6,30

6,2
0

6,52

6,4
3

6,76

6,5
6

6,89

6,6
5

6,98

7,8

23,9

16,1

6,8
0

7,15

7,1
1

7,47

7,3
5

7,72

7,7
1

8,10

7,9
7

8,37

8,1
6

8,58

7,8

26,7

18,9

6,3
3

6,65

6,6
0

6,93

6,7
7

7,12

7,0
2

7,37

7,1
8

7,55

7,3
0

7,67

7,8

29,4

21,7

5,7
7

6,06

6,1
1

6,42

6,3
0

6,62

6,5
2

6,85

6,6
5

6,99

6,7
4

7,08

8,3

23,9

15,6

6,9
1

7,26

7,2
3

7,60

7,4
9

7,87

7,8
9

8,29

8,1
8

8,59

8,3
9

8,82
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8,3

26,7

18,4

6,4
3

6,75

6,6
9

7,03

6,8
7

7,22

7,1
3

7,49

7,3
1

7,68

7,4
4

7,82

8,3

29,4

21,1

8,9
0

6,20

6,2
1

6,53

6,4
0

6,72

6,6
1

6,95

6,7
5

7,09

6,8
4

7,19

8,9

23,9

15,0

7,0
1

7,37

7,3
6

7,74

7,6
5

8,04

8,0
9

8,50

8,4
1

8,83

8,6
4

9,08

8,9

26,7

17,8

6,5
2

6,85

6,7
9

7,13

6,9
8

7,33

7,2
6

7,63

7,4
5

7,83

7,6
0

7,98

8,9

29,4

20,5

6,0
2

6,32

6,3
1

6,63

6,4
9

6,82

6,7
1

7,05

6,8
5

7,19

6,9
4

7,30

3

7,80

6,24

5,20

3,90

3,12

2,60

Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.

1) LIFT (ºC) = Temperatura da água na entrada do condensador - Temperatura da água gelada na
saída do chiller.
2) Para as condições de vazão de água no condensador de 0,054l/s kW, com 6,7°C de temperatura de
água gelada e 29,4°C de temperatura de entrada, este valor se refere ao IPLV.
- Temperatura da água na entrada
do condensador
K adj = 6,1507 − 0,54439(X) + 0,0203122(X)2 − 0,00026591(X)3

Onde:
COPadj = K adj × COPNominal

Tabela5.9: Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível D

Tipo de
equipamento

Condicionadores
de ar resfriados a
ar

Condicionadores
de ar resfriados a
água

Capacidade

Tipo de
aquecimento

Subcategoria
ou condição de
classificação

Eficiência
mínima

Procedimento
de teste

≥ 19 kW e
< 40 kW

Todos

Split e unitário

2,61 COP

AHRI 210/240

≥ 40 kW e
< 70 kW

Todos

Split e unitário

2,494 COP

≥ 70 kW e
< 223 kW

Todos

Split e unitário

2,49 COP
2,20 IPLV

≥ 223 kW

Todos

Split e unitário

2,40 COP
2,20 IPLV

≥ 19 kW e
< 40 kW

Todos

Split e unitário

3,08 COP

≥ 40 kW e
< 70 kW

Todos

Split e unitário

2,81 COP

Split e unitário

2,81 COP
2,64 IPLV

≥ 70 kW

AHRI 340/360

AHRI 210/240

AHRI 340/360
Todos

Fonte: ASHRAE (1999) – ASHRAE Standard 90.1-1999.
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Tabela 5.40: Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação no nível D

Tipo de equipamento

Capacidade

Eficiência mínima

< 528 kW

2,70 COP
2,80 IPLV

≥ 528 kW

2,50 COP
2,50 IPLV

Condensação a ar,
sem condensador

Todas

3,10 COP
3,20 IPLV

Condensação a água
(compressor alternativo)

Todas

3,80 COP
3,90 IPLV

< 528 kW

3,80 COP
3,90 IPLV

≥ 528 kW e
< 1.055 kW

4,20 COP
4,50 IPLV

≥ 1.055 kW

5,20 COP
5,30 IPLV

< 528 kW

3,80 COP
3,90 IPLV

≥ 528 kW e
< 1.055 kW

4,20 COP
4,50 IPLV

Condensação a ar,
com condensador

Condensação a água
(compressor do tipo parafuso e
scroll)

Condensação a água
(compressor centrífugo)

Procedimento de
teste

AHRI 550/590

5,20 COP
5,30 IPLV
Fonte: ASHRAE (1999) – ASHRAE Standard 90.1-1999.
≥ 1.055 kW

Exemplo 5.2
Em uma determinada edificação, foram adotados dois tipos de condicionadores de
ar: unidades Split etiquetadas pelo INMETRO e um sistema central de
condicionamento com central de água gelada.
Observação: Em casos em que edificações utilizem dois tipos de sistemas de condicionamento de
ar diferentes, a classificação do sistema deve ser ponderada pela potência do sistema.

DADOS DE PROJETO:
SISTEMA SPLIT:
Duas unidades com capacidade de 22.000 Btu/h (6,446 kW) e COP 3,01 W/W cada.
Uma unidade com capacidade de 36.000 Btu/h (10,548 kW) e COP 2,70 W/W cada.
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SISTEMA CENTRAL:
- Central de água gelada


Dois chiller com compressor parafuso condensação à água capacidade 341
TR (1198.9 kW) cada – COP 5,962 e IPLV=8,562 conforme teste ARI 550/590.



Duas torres com ventiladores axiais com eficiência de 4,0 L/s.kW conforme
teste CTI ATC-105.

Pelos documentos fornecidos em projeto sabemos que:


Os cálculos de carga térmica foram realizados conforme metodologia de
aceitação internacional.



Existe controle de temperatura através de termostatos dispostos nos
ambientes.



O sistema é somente para refrigeração e, portanto, não opera para
aquecimento.



O sistema possui automação com programador horário que permite o
desligamento automático do sistema.



O sistema atende ao isolamento de zonas descritos no requisito 5.4.4 do RTQC



Os climatizadores que possuem motores com potência superior a 4,4 kW
apresentam características cujas potências estão abaixo do limite definido
pelo requisito 5.4.5 do RTQ-C.



A edificação não possui áreas com altas taxas de ocupação.



O sistema apresenta sistema de bombeamento de água gelada constituído
de circuito primário com vazão constante e secundário com vazão variável.



O sistema de bombeamento foi projetado de tal forma que cada chiller opera
com sua respectiva bomba. No caso do desligamento de um chiller, sua
respectiva bomba também é desligada.
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Os ventiladores das torres apresentam velocidade variável através do
emprego de inversores de frequência.



O isolamento das tubulações apresenta características e espessuras
superiores aos valores mínimos exigidos para o nível A pelo RTQ-C.

CLASSIFICAÇÃO E EQUIVALENTE NUMÉRICO DAS UNIDADES DO SISTEMA
SPLIT:
Primeiramente determinaremos a classificação e o equivalente numérico de cada uma
das unidades do sistema Split, que é dada diretamente pela classificação segundo o
Programa de Etiquetagem Brasileiro e o equivalente numérico, a partir da
classificação dada pela tabela 2.2.

Unidade

Capacidade (kW)

Eficiência (COP)

Classificação

Equivalente
Numérico

Split 1

6,45

3,01

C

3

Split 2

6,45

3,01

C

3

Split 3

10,55

2,70

D

2

CLASSIFICAÇÃO E EQUIVALENTE NUMÉRICO DO SISTEMA CENTRAL
Agora, determinaremos a classificação do sistema central.
Para o Chiller com compressor a parafuso, utilizaremos a tabela 5.5 mostrada a
seguir:

Sistema de Condicionamento de Ar

Já para as torres de resfriamento, devemos observar a eficiência mínima segundo a
tabela 5.6.

A partir dessas tabelas, observamos que tanto para o chiller quanto para as torres de

Sistema de Condicionamento de Ar

resfriamento, o sistema atingiu os valores mínimos exigidos segundo o RTQ-C,
configurando assim, um equipamento com nível A de eficiência.
Para melhor ilustração, montamos as seguintes tabelas:
Tabela M5.4 – Classificação das unidades condensadoras do sistema central

Unidade

Capacidade
(kW)

Eficiencia
(COP)

IPVL

Classificação

Equivalente
Numérico

Chiller 1

1198.9

5.96

8.56

A

5

Chiller 2

1198.9

5.96

8.56

A

5

Tabela M5.5 – Classificação das torres de resfriamento

Unidade

Eficiência
(L/s.kW)

Classificação

Torre 1

4.0

A

Torre 2

4.0

A

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO SISTEMA
Para determinar a classificação final do sistema, devemos fazer uma ponderação pela
capacidade de cada equipamento.
Tabela M5.6 – Ponderação e Classificação do Sistema de condicionamento de ar

Unidade

Capacidade
(kW)

Eficiencia
(COP)

Classificação

Equivalente
Numérico

Split 1

6.45

3.01

C

3

0.003

0.01

Split 2

6.45

3.01

C

3

0.003

0.01

Split 3

10.55

2.70

D

2

0.004

0.01

Chiller 1

1198.90

5.96

A

5

0.495

2.48

Chiller 2
Total

1198.90

5.96

5

0.495

2.48

1.00

4.98

A

2421.24

Coeficiente de Resultado
ponderação
Ponderado

Na tabela, o coeficiente de ponderação é dado pela relação entre a capacidade do
aparelho pela total dos dois sistemas e o resultado ponderado é o produto do
equivalente numérico por esse coeficiente de ponderação.
Analisando os requisitos dados pelos documentos do projeto, nota-se que tanto os
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pré-requisitos específicos do sistema quanto os itens 5.4.1 a 5.4.7 do RTQ-C são
atendidos, não acarretando em nenhuma penalidade na pontuação total do sistema.
Com isso, o nível de classificação final do sistema de condicionamento de ar do
exemplo é A.

Nota técnica n.13
Assunto: Nota Técnica referente ao Capítulo “5. Sistema de Condicionamento
de Ar” do RTQ-C
Documento: RTQ-C
Data: 10/09/2015
A presente Nota Técnica tem como objetivo corrigir algumas informações sobre o
capítulo “5. Sistema de Condicionamento de Ar” do RTQ-C.

5.4.1. Cálculo de carga térmica
As cargas térmicas de projeto do sistema de aquecimento e resfriamento de ar devem ser
calculadas de acordo com normas e manuais de engenharia de aceitação geral pelos
profissionais da área, como por exemplo, a última versão do ASHRAE Handbook of
Fundamentals e a norma NBR 16401.

5.4.2. Controle de temperatura por zona
5.4.2.1.

Geral
O aquecimento ou resfriamento de ar de cada zona térmica deverá ser individualmente
controlado por termostatos respondendo à temperatura do ar da referida zona.
Exceções ao item 5.4.2.1: Sistemas perimetrais, projetados para atuar apenas sobre a
carga proveniente do envelope da edificação podem atender a uma ou mais zonas
também servidas por um sistema interno, desde que:


o sistema perimetral inclua pelo menos um termostato de controle para cada fração de
parede externa da edificação com comprimento maior ou igual a 15 metros, exposta a uma
mesma orientação; e



o sistema perimetral de aquecimento e resfriamento seja controlado por um termostato de
controle localizado dentro da zona servida pelo sistema.
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Paredes externas são consideradas com diferentes orientações se as direções para as
quais estão voltadas diferirem em mais de 45°.

Cada zona térmica deverá ter sua temperatura controlada por um termostato, sendo que
cada termostato dever atender a apenas uma zona térmica. Pode, entretanto, existir um
termostato que controla um sistema perimetral que está inserido em duas ou mais zonas
térmicas.
Nestes casos, normalmente tem-se dois sistemas em uma mesma zona térmica, o sistema
perimetral que tem a função de retirar as cargas recebidas pela envoltória da edificação,
como mostrado na Figura 5-1, e o sistema interno que tem a função de retirar as demais
cargas da zona térmica. Para o controle dos sistemas periféricos pode-se utilizar um
termostato em mais de uma zona, desde que dispostos em fachadas com a mesma
orientação e com uma distância máxima de 15 m entre eles.

Figura 5-1. Esquema do sistema de condicionamento de ar periférico.

5.4.2.2.

Faixa de temperatura de controle
Quando usados para atuar sobre o aquecimento e o resfriamento, os termostatos de
controle devem ser capazes de prover uma faixa de temperatura do ar de pelo menos 3°C
(deadband), no qual o suprimento da energia para aquecimento e resfriamento seja
desligado ou reduzido para o mínimo.
Exceções ao item 5.4.2.2:


termostatos que requeiram acionamento manual para alteração entre os modos de
aquecimento e resfriamento;



aplicações especiais onde não é aceitável uma faixa de temperatura de controle tão ampla,
tais como centro de processamento de dados, museus, algumas áreas hospitalares e no
condicionamento de ar de certos processos industriais, desde que devidamente justificado.

A faixa de temperatura de controle (deadband) é utilizada em sistemas que atuam sobre
resfriamento e aquecimento, e é estabelecida para que não haja sobreposição das cargas
de resfriamento sobre a demanda de aquecimento, e vice-versa. O intervalo mínimo de
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3ºC, como mostrado na Figura 5-2, é definido no regulamento para evitar que cargas
“falsas” sejam geradas pelo próprio sistema, que deverá compensá-las. Por exemplo, se
há resfriamento no ambiente e a temperatura interna atinge o set point de 21ºC, o sistema
de resfriamento será desligado e o aquecimento não será ligado, pois ele estará
programado para funcionar apenas se a temperatura for reduzida a menos de 18ºC,
considerando deadband igual é de 3°C. A faixa de temperatura de controle garante,
portanto, que o sistema de aquecimento seja ligado automaticamente somente se a
temperatura cair naturalmente.

Figura 5-2. Faixa de temperatura de controle.

5.4.2.3.

Aquecimento suplementar
Bombas de calor com aquecedor auxiliar através de resistência elétrica devem ser
dotadas de sistema de controle que evite a operação do aquecimento suplementar
quando a carga de aquecimento possa ser atendida apenas pela bomba de calor. A
operação do aquecimento suplementar é permitida durante os ciclos de degelo da
serpentina externa. Dois modos de atender a este requisito são:


um termostato eletrônico ou digital, projetado para uso em bomba de calor, que ative o
aquecimento auxiliar somente quando a bomba de calor tiver capacidade insuficiente para
manter o setpoint ou para aquecer o ambiente a uma taxa suficiente;



um termostato multi-estágio no ambiente e um termostato no ambiente externo conectado
para permitir o acionamento do aquecimento auxiliar somente no último estágio do termostato
no ambiente e quando a temperatura externa é inferior a 4°C.

A capacidade de aquecimento da bomba de calor diminui à medida que a temperatura
externa cai, para suprir esta deficiência e atender a demanda pode-se utilizar juntamente
com a bomba de calor uma resistência elétrica. No entanto, é necessário que haja o
controle desta resistência, de forma que só entre em funcionamento quando a bomba de
calor não for suficiente para atender a carga de aquecimento. Há três casos em que a
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resistência pode ser necessária:


durante os ciclos de degelo da serpentina;



para complementar a capacidade da bomba de calor, o que exige termostato
específico para este controle;



para substituir a bomba de calor quando a temperatura externa for muito baixa
(abaixo de 4ºC), o que impede o uso da bomba da calor por risco de congelamento.

5.4.2.4.

Aquecimento e resfriamento simultâneo
Os controles do sistema de condicionamento de ar devem impedir o reaquecimento ou
qualquer outra forma de aquecimento e resfriamento simultâneo para controle de
umidade.
Nos locais em que há equipamentos distintos para aquecimento e resfriamento servindo
a uma mesma zona, os termostatos devem ser interconectados para impedir o
aquecimento e resfriamento simultâneo.

Quando os equipamentos de aquecimento e resfriamento, que atendem a uma zona
térmica, são distintos, ou em ambientes muito grandes e climatizados por mais de uma
unidade, é possível ocorrer simultaneamente aquecimento e resfriamento do ar;
acarretando em um maior consumo de energia.
Como requisito para obtenção do nível A, é necessário a existência de um controle que
evite o aquecimento e o resfriamento simultâneo.
Da mesma forma, para a obtenção do nível A o sistema de forma geral não poderá fazer
uso de reaquecimento seja para controle de temperatura ou umidade. Entretanto, existem
casos em que algumas salas com controle preciso de temperatura e umidade podem fazer
uso deste recurso (aquecimento e resfriamento simultâneo), e mesmo assim a edificação
conseguir obter a classificação A se o somatório das áreas destas salas for pequeno em
relação à área total climatizada da edificação, pois a ponderação pode manter o edifício no
nível de eficiência A.
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Nota técnica n.8
Assunto: Inclusão de exceções ao item 5.4.2.4 do RTQ-C.
Documento: RTQ-C
Data: 18/12/2014
A presente nota técnica visa adicionar Museus e Laboratórios como exceções a esse
item pelo fato de necessitarem de controle de temperatura e umidade preciso.
No entanto essa exceção só se aplica se o sistema empregar climatizadores do tipo
fancoil com serpentinas com baixo fator de calor sensível, ou seja, alto poder de
desumidificação e o reaquecimento deve utilizar aproveitamento de energia.

CHECKLIST 2
CONTROLE DE TEMPERATURA
2.1 O sistema tem controle de temperatura por zona térmica?

SIM

NÃO

Certificar que existem termostatos e controle de temperatura independentes para cada zona
térmica.
2.2 O controle de temperatura tem deadband maior que 3°C?

SIM

NÃO

Certificar que o controle de temperatura é preparado e ajustado para trabalhar com
faixa igual ou superior a 3°C.
2.3 Possui sistema de aquecimento por bomba de calor e com aquecimento
suplementar?
SIM

NÃO

Certificar da existência de mecanismos de controle para que o aquecimento suplementar seja
usado apenas para carga de aquecimento possa ser atendida apenas pela bomba de calor
2.4 O sistema de aquecimento e resfriamento são independente?

SIM

NÃO

Certificar a existência de controle para evitar funcionamento simultâneo dos sistemas
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5.4.3. Sistema de desligamento automático
Todo o sistema de condicionamento de ar deve ser equipado com pelo menos um dos
tipos abaixo:


controles que podem acionar e desativar o sistema sob diferentes condições de rotina de
operação, para sete tipos de dias diferentes por semana; capazes de reter a programação e
ajustes durante a falta de energia por pelo menos 10 horas, incluindo um controle manual
que permita a operação temporária do sistema por até duas horas;



um sensor de ocupação que seja capaz de desligar o sistema quando nenhum ocupante é
detectado por um período de até 30 minutos;



um temporizador de acionamento manual capaz de ser ajustado para operar o sistema por
até duas horas;



integração com o sistema de segurança e alarmes da edificação que desligue o sistema de
condicionamento de ar quando o sistema de segurança é ativado.

Tem finalidade de evitar que o sistema de condicionamento de ar funcione quando o edifício
está desocupado.

CHECKLIST 3
AUTOMATIZAÇÃO
3. Existem sistemas automáticos de desligamento de equipamentos?

SIM

NÃO

Certificar se a edificação possui algum dos sistemas
de desligamento automáticos prescrito pelo RTQ-C.

5.4.4. Isolamento de zonas
Sistemas de condicionamento de ar servindo diferentes zonas térmicas destinadas à
operação ou ocupação não simultânea devem ser divididos em áreas isoladas. As zonas
devem ser agrupadas em áreas isoladas que não ultrapassem 2.300 m² de área
condicionada e não incluindo mais do que um pavimento. Cada área isolada deve ser
equipada com dispositivos de isolamento capazes de desativar automaticamente o
suprimento de ar condicionado e ar externo, além do sistema de exaustão. Cada área
isolada deve ser controlada independentemente por um dispositivo que atenda aos
requisitos do item 5.4.3 (Sistema de desligamento automático). Para sistemas de
condicionamento central, os controles e dispositivos devem permitir a operação estável
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do sistema e equipamentos para qualquer período de tempo enquanto atendem à menor
área isolada servida pelo sistema central.
Exceções ao item 5.4.4: Dispositivos e controles de isolamento não são requeridos para
as seguintes condições:


exaustão de ar e tomada de ar externo quando conectadas às zonas onde o sistema de
ventilação é menor ou igual a 2.400 l/s;



exaustão de ar de uma zona isolada com vazão de menos de 10% da vazão nominal do
sistema de exaustão ao qual está conectada;



zonas destinadas à operação contínua ou planejadas para estarem inoperantes apenas
quando todas as demais zonas estiverem inoperantes.
Obs.: zonas de operação contínua: Em edificações com sistema de condicionamento de
ar central, zonas térmicas com necessidade de condicionamento de ar contínuo, durante
24 horas por dia e por pelo menos 5 dias da semana, devem ter condições de ser
atendidas por um sistema de condicionamento de ar exclusivo.

Este requisito visa evitar que ocorra o suprimento de ar condicionado em grandes áreas
não ocupadas durante o funcionamento do restante da edificação. Sistemas do tipo volume
de ar variável, do inglês Variable Air Volume (VAV), atendem a esta situação, sendo que
as áreas isoladas devem possuir sistemas de automação, como os descritos no item 5.4.3
do RTQ-C, para desativar os suprimentos de ar.
Os sistemas VAV costumam apresentar uma vazão mínima por zona (em geral, 30% da
vazão total para aquela zona). Assim, o projeto deve incluir um registro extra (damper) para
bloquear a vazão mínima que entraria desnecessariamente na zona não ocupada.
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CHECKLIST 4
ISOLAMENTO DE ZONAS
4.1 As zonas térmicas estão dentro das restrições de tamanho e configuração?

SIM

NÃO

Certificar que não haja zonas térmicas superiores a 2300m² e que
nenhuma zona térmica inclua mais de um pavimento.

4.2 Existem dispositivos para isolamento das zonas térmicas?

SIM

NÃO

Certificar que haja dispositivos de isolamento capazes de desativar automaticamente
o suprimento de ar condicionado e ar externo, além do sistema de exaustão

5.4.5. Controles e dimensionamento do sistema de ventilação
Sistemas de condicionamento de ar com potência total de ventilação superior a 4,4 kW
devem atender aos limites de potência dos ventiladores abaixo:


a razão entre a potência do sistema de ventilação e a vazão de insuflamento de ar para
cada sistema de condicionamento de ar nas condições de projeto não deve exceder a
potência máxima aceitável apresentada na Tabela 5.11;



quando o sistema de insuflamento de ar requerer tratamento de ar ou sistemas de
filtragem com perda de pressão superior a 250 Pa com os filtros limpos, ou serpentinas
ou dispositivos de recuperação de calor, ou umidificadores/resfriadores de evaporativos
diretos, ou outros dispositivos que atuem no processo diretamente sobre o fluxo de ar,
a potência aceitável para o sistema de ventilação pode ser ajustada usando os créditos
de pressão na equação de potência aceitável da Tabela 5.11;



se a diferença entre a temperatura de projeto da sala e a temperatura de insuflamento
de ar nas condições de projeto para resfriamento, usada para calcular a vazão de
insuflamento de ar de projeto, for maior do que 11,1 °C, a potência aceitável do
ventilador pode ser ajustada usando-se a razão de temperatura na equação de potência
aceitável na Tabela 5.11.
Tabela 5.51: Limites de potência dos ventiladores.
Potência nominal (de placa) aceitável para o motor

Volume de
insuflamento de ar

Volume constante

Volume variável

< 9.400 l/s

1,9 kW/1000 l/s

2,7 kW/1000 l/s

≥ 9.400 l/s

1,7 kW/1000 l/s

2,4 kW/1000 l/s
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Fonte: ASHRAE (2004) – ASHRAE Standard 90.1-2004.*
*Adicionado ao texto original
Potência aceitável para os ventiladores = [Limite de Potência Tabela 5.8 × (Razão de
Temperatura) + Crédito de Pressão + Crédito do Ventilador de Retorno]
Onde:
Limite de Potência Tabela 5.11 = Valor Tabelado × L/Sn/1000
Razão de Temperatura = (Tt-stat – TS)/11,1
Crédito de Pressão (kW) = Soma de [L/Sn × (SPn – 250)/486000] + Soma de [L/SHR ×
SPHR/486000]
Crédito do Ventilador de Retorno = FR (kW) × [1 – (L/SRF / L/Sn)]
L/Sn = volume de insuflamento de ar da unidade com o sistema de filtragem (l/s)
L/SHR = volume de insuflamento de ar nas serpentinas de recuperação de calor ou no
resfriador/umidificador de evaporação direta (l/s)
L/SRF = volume de ar no ventilador de retorno em operação normal de resfriamento (l/s)
SPn = perda de pressão do ar no sistema de filtragem quando os filtros estão limpos(Pa)
SPHR = perda de pressão do ar nas serpentinas de recuperação de calor ou no
resfriador/umidificador de evaporação direta (Pa)
Tt-stat = temperatura de controle da sala
TS = temperatura de projeto do ar de insuflamento para a zona na qual o termostato está
localizad.
FR = potência nominal de placa do ventilador de retorno em kW.

Sistemas de condicionamento de ar com potência total de ventilação superior a 4,4 kW
devem atender aos requisitos de eficiência estabelecidos na Tabela 5.8 do RTQ-C

5.4.5.1.

Controles de sistemas de ventilação para áreas com altas taxas de
ocupação
Sistemas 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.

Os sistemas de ventilação com taxa de insuflamento de ar externo superior a 1400 l/s (5040
m³/h), devem possibilitar a redução automática da renovação do ar quando os ambientes
estiverem parcialmente ocupados. Uma forma de fazer isto é através de sensores de CO2,
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que indicarão quando a taxa de ocupação é parcial e, portanto, quando e quanto é
necessário reduzir a taxa de renovação de ar.
CHECKLIST 5
VENTILAÇÃO
5.1 Sistemas de condicionamento de ar tem potência total de ventilação
superior a 4,4 kW?

SIM

NÃO

Certificar que o sistemas de ventilação atende aos requisitos da
Tabela 5.8 do RTQ.

5.2 O sistema de ventilação tem taxa de insuflamento de ar externo nominal superior a
1.400 l/s e atende a áreas com mais de 100 pessoas por 100 m²?

SIM

NÃO

Certificar da existência de mecanismos de redução automática de
tomada de ar externo abaixo dos níveis de projeto quando os
espaços estão parcialmente ocupados.

5.4.6. Controles e dimensionamento dos sistemas hidráulicos
Sistemas de condicionamento de ar com um sistema hidráulico servido por um sistema
de bombeamento com potência superior a 7,5 kW devem atender aos requisitos
estabelecidos em 5.4.6.1 a 5.4.6.3.

5.4.6.1.

Sistemas de vazão de líquido variável
Sistemas de bombeamento de água ou de líquido refrigerante, integrantes do sistema de
condicionamento de ar, que incluem válvulas de controle projetadas para modular ou abrir
e fechar em função da carga devem ser projetados para vazão de líquido variável e devem
ser capazes de reduzir a vazão de bombeamento para 50% ou menos da vazão de
projeto. 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. A pressão
diferencial deve ser medida em um dos pontos a seguir:


no trocador de calor mais distante; ou
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próximo ao trocador de calor mais distante; ou



no trocador de calor que requer o maior diferencial de pressão; ou



próximo ao trocador de calor que requer o maior diferencial de pressão; ou



a critério do projetista responsável, desde que justificado.
Exceções ao item 5.4.6.1:



sistemas onde a vazão mínima é menor que a vazão mínima requerida pelo fabricante do
equipamento para a operação adequada do equipamento atendido por um sistema, tais como
resfriadores de líquido, e onde a potência total de bombeamento é menor ou igual a 60 kW;



sistemas com até três válvulas de controle.

Os sistemas de bombeamento hidráulico que apresentam válvulas de controle para abrir
ou fechar de acordo com a carga térmica, devem possuir inversores de freqüência, para
reduzir a vazão da bomba para 50% da vazão de projeto, ou menos.
Mesmo com a redução da vazão da bomba, a pressão deve ser tal que garanta que a água,
ou o líquido refrigerante, alcance todos os pontos. Para tanto, o RTQ-C sugere a medição
da pressão diferencial no trocador de calor mais distante, ou no de maior pressão. No
entanto, o ponto ideal de medição deve ser definido pelo projetista, dada a diferença de
cada projeto.
5.4.6.2.

Isolamento de bombas
Quando uma central de água gelada inclui mais do que um resfriador de líquido, devem
ser tomadas providências para que a vazão na central possa ser reduzida
automaticamente quando um resfriador estiver desligado. Resfriadores referidos neste
item, instalados em série com o propósito de aumentar a temperatura diferencial, devem
ser considerados como um único resfriador de líquido.

Quando existir mais de um resfriador de líquido, em uma central de água gelada, deve-se
assegurar que quando um resfriador for desligado a vazão da central seja reduzida
automaticamente.
5.4.6.3.

Controles de reajuste da temperatura de água gelada e quente
Sistemas de água gelada e/ou água quente com uma capacidade de projeto excedendo
88 kW e suprindo água gelada ou quente (ou ambos) para sistemas de condicionamento
ambiental devem incluir controles que reajustem automaticamente a temperatura de
suprimento da água pelas cargas representativas da edificação (incluindo a temperatura
de retorno da água) ou pela temperatura do ar externo.
Exceções do item 5.4.6.3:
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onde os controles de reajuste da temperatura de suprimento não possam ser implementados
sem causar operação imprópria dos sistemas de aquecimento, resfriamento, umidificação ou
desumidificação;



sistemas hidráulicos, tais como aqueles requeridos pelo item 5.4.6.1 que usam vazão variável
para reduzir o consumo de energia em bombeamento.

O reajuste da temperatura de água gelada e quente aumenta a eficiência do sistema e
reduz as perdas de calor nas tubulações. Controles para reajuste automático da
temperatura de suprimento de água gelada e quente devem ser implantados em sistemas
com capacidade de projeto maior que 88kW (25TR). Este controle pode ser feito de duas
formas:


baseado na temperatura de água de retorno, que representará as cargas existentes
no edifício. Este controle deve ser feito com cuidado, uma vez que mostra a média
requerida pelo sistema. Ou seja, quando uma zona térmica funciona próxima as
condições de projeto, e as outras com baixa carga térmica, a primeira zona térmica
provavelmente não manterá suas condições térmicas.



baseado na temperatura externa.

CHECKLIST 7
SISTEMAS HIDRÁULICOS
7.1 O sistema de condicionamento de ar possui um sistema hidráulico
servido por bombeamento com potência superior a 7,5 kW ?

SIM

Existem válvulas de
controle projetadas
para modular a vazão
em função da carga?

Certificar se possuem
inversores de
frequência para reduzir
a vazão em pelo
menos 50%.

NÃO

Existe mais de um
resfriador de líquido?

Certificar se existe
controle para redução
da vazão
automaticamente
quando um resfriador
for desligado.

Os sistemas de
fornecimento de água
gelada e/ou quente
possuem capacidade
somada superior a
Certificar a existência de
controle automático para
reajustar a temperatura
de suprimento da água
pelas cargas
representativas da
edificação ou pela
temperatura do ar
externa.
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5.4.7. Equipamentos de rejeição de calor
Este item aplica-se ao equipamento de rejeição de calor usado em sistemas de
condicionamento de ar tais como condensadores a ar, torres de resfriamento abertas,
torres de resfriamento com circuito fechado e condensadores evaporativos.
Nestes sistemas, cada ventilador acionado por um motor com potência igual ou superior a
5,6kW deve poder operar em carga parcial, além de possuir controles que mudem
automaticamente a velocidade do ventilador para controlar a temperatura de saída do fluido
do dispositivo de rejeição de calor ou temperatura/pressão de condensação do dispositivo.
A possibilidade de operar com velocidade variável reduz significativamente o consumo de
energia.
5.4.7.1.

Geral
O item 5.4.7 aplica-se ao equipamento 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.
Exceções ao item 5.4.7.1:
Dispositivos de rejeição de calor incluído nos índices de eficiência listados nas tabelas
5.4 a 5.10.

5.4.7.2.

Controle de velocidade do ventilador
Cada ventilador acionado por um motor de 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.
Exceções ao item 5.4.7.2:


ventiladores de condensador servindo a múltiplos circuitos refrigerantes;



ventiladores de condensadores inundados (flooded condenser);



até um terço dos ventiladores de um condensador ou torre com múltiplos ventiladores, onde
os ventiladores principais estão de acordo com os requisitos de controle de velocidade.

Sistema de Condicionamento de Ar

CHECKLIST 8
REJEIÇÃO DE CALOR
8.1 O sistema de rejeição de calor possui ventiladores acionados por
motores com potência igual ou superior a 5,6kW?

SIM

NÃO

Certificar da existência de controle para redução automática da carga dos
motores em função da temperatura de saída do fluido do dispositivo de
rejeição de calor ou temperatura/pressão de condensação do dispositivo

6. SIMULAÇÃO
O processo de certificação realizado através da simulação não descarta o método
prescritivo. Ele é utilizado para comprovar que, em casos específicos, a utilização de
parâmetros diferentes que os determinados no RTQ-C geram uma maior economia de
energia, garantindo o conforto do ambiente.

6.1. PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para a avaliação da edificação utilizando a simulação deve-se atender aos pré-requisitos
estabelecidos quanto ao programa utilizado para a simulação e quanto ao arquivo climático
utilizado na simulação. Estas exigências têm a intenção de garantir a obtenção de
resultados coerentes, no que se refere ao programa e arquivo climático utilizados.

6.1.1. Programa de simulação
O programa computacional de simulação termo-energética deve possuir, no mínimo, as
seguintes características:


ser um programa para a análise do consumo de energia em edifícios;



ser validado pela ASHRAE Standard 140;



modelar 8760 horas por ano;



modelar variações horárias de ocupação, potência de iluminação e equipamentos e sistemas
de ar condicionado, definidos separadamente para cada dia da semana e feriados;



modelar efeitos de inércia térmica;



permitir a modelagem de multi-zonas térmicas;



para o item 6.2.2, deve ter capacidade de simular as estratégias bioclimáticas adotadas no
projeto;



caso o edifício proposto utilizar sistema de condicionamento de ar, o programa deve permitir
modelar todos os sistemas de condicionamento de ar listados no Apêndice G da ASHRAE
90.1;



determinar a capacidade solicitada pelo Sistema de Condicionamento de Ar;



produzir relatórios horários do uso final de energia.

6.1.2. Arquivo climático
O arquivo climático utilizado deve possuir, no mínimo, as seguintes características:


fornecer valores horários para todos os parâmetros relevantes requeridos pelo programa de
simulação, tais como temperatura e umidade, direção e velocidade do vento e radiação solar;



os dados climáticos devem ser representativos da Zona Bioclimática onde o projeto proposto
será locado e, caso o local do projeto não possuir arquivo climático, deve-se utilizar dados
climáticos de uma região próxima que possua características climáticas semelhantes;



devem ser utilizados arquivos climáticos e formatos publicados no www.eere.energy.gov
(TRY, TMY, SWEC, CTZ2...). Caso contrário o arquivo climático deve ser aprovado pelo
laboratório de referência.

6.2. PROCEDIMENTOS PARA SIMULAÇÃO
Escopo: Descreve o método de avaliação da eficiência energética de um edifício através
da simulação computacional. Pode ser usado para avaliar edifícios condicionados
artificialmente, ou edifícios não condicionados, ou que possuem áreas condicionadas - de
longa permanência - menor que a área útil total.
O método da simulação compara o desempenho do edifício proposto (real) com um
edifício similar (de referência), cujas características devem estar de acordo com o nível
de eficiência pretendido. Portanto, dois modelos devem ser construídos: o modelo
representando o edifício real (de acordo com o projeto proposto) e o modelo de referência
(de acordo com o nível de eficiência pretendido).

O processo de avaliação da edificação através da simulação utiliza: um modelo real, com
todas as características da edificação avaliado; e quatro modelos de referência, similar
ao modelo real, com características de acordo com os demais níveis de eficiência (A, B, C
e D). O método prescritivo deve ser utilizado para determinação de alguns parâmetros do
modelo de referência, conforme o níveis de eficiência (A, B, C e D).
É importante a simulação dos quatro modelos de referência, para os níveis A, B, C e D,
para permitir melhor análise do modelo real.

6.2.1. Metodologia para modelagem de envoltória e sistemas
Através da simulação, compara-se o consumo do projeto proposto (real) com o consumo
do projeto de referência. Deve ser demonstrado que o consumo de energia do projeto
proposto deve ser igual ou menor do que o consumo do edifício de referência.

Após serem determinadas as características de cada um dos modelos, real e de referência,
estes deverão ser simulados no mesmo programa de simulação, utilizando o mesmo
arquivo climático. A partir dos resultados das simulações verifica-se que o projeto proposto,
modelo real, tem um consumo de energia anual igual ou menor que o edifício de referência
para o nível pretendido (nível A, B, C ou D). Para edifícios com simulação para ventilação
natural também será analisado o percentual de horas ocupadas em conforto (POC).
Para classificação do edifício completo pelo método de simulação, devem ser atendidos
os itens 6.2.1.1, 6.2.1.2 e 6.2.1.3. Para classificações visando as etiquetas parciais, o
modelo real deve conter as seguintes alterações:


Etiqueta Parcial da Envoltória: simular com os sistemas de iluminação especificado para o
modelo do edifício ode referência, de acordo com o nível de eficiência pretendido, com o
sistema de condicionamento de ar atendendo às tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, quando for o caso, e
com o COP como do modelo de referência, de acordo com o nível de eficiência pretendido;

Para a obtenção de Etiqueta Parcial de Envoltória através de análise por simulação devese adotar valores para o sistema de iluminação e de condicionamento de ar segundo o
nível pretendido. Para o sistema de iluminação deve-se definir um uso de adotar valores
de DPIL segundo tabela 4.1. Para o sistema de condicionamento de ar deve-se atender às
tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, quando for o caso, e com o COP como do modelo de referência do
nível pretendido.


Etiquetas Parciais da Envoltória e do Sistema de Iluminação: simular com o sistema
condicionamento de ar especificado atendendo às tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, quando for o caso,
e com o COP como do modelo de referência, de acordo com o nível de eficiência pretendido;

Quando o projeto visa a obtenção de Etiqueta Parcial de Envoltória e Sistema de
Iluminação, deve-se utilizar os valores definidos em projeto para estes sistemas e adotar
valores para o sistema de condicionamento de ar segundo as tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, quando
for o caso, e com o COP como do modelo de referência do nível pretendido


Etiquetas Parciais da Envoltória e do Sistema de Condicionamento de Ar: simular com
o sistema de iluminação especificado para o modelo do edifício de referência, de acordo com
o nível de eficiência pretendido.

Para a obtenção de Etiqueta Parcial de Envoltória e Sistema de Condicionamento de Ar,
deve-se adotar valores para o sistema de iluminação.

Nota técnica n.16
Assunto: Consideração do percentual de abertura zenital – Método de
Simulação
Documento: RTQ-R
Data: 26/10/2015
A presente Nota Técnica tem como objetivo esclarecer sobre a consideração do
Percentual de Abertura Zenital (PAZ) para a utilização no modelo do Edifício de
Referência, quando, no Edifício Real, exista iluminação zenital.

Tabela 6.1: Tipo de sistema de condicionamento de ar a ser simulado para o caso de edifícios sem
projeto de sistema
Área total condicionada na
edificação

Tipo de sistema

Área < 4.000 m²

Expansão direta, split, condensação a ar.

Área ≥ 4.000 m²

Água gelada com caixas VAV, condensação a
água.

Tabela 6.2: Características gerais do sistema a ser modelado

Característica

Descrição

Capacidade do sistema

Dimensionar o sistema do modelo virtual para que no máximo 10% das
horas não sejam atendidas.

Temperatura de insuflamento

Considerar temperatura de insuflamento com 11°C de diferença para a
temperatura de controle do ar (setpoint) da zona térmica.

Vazão de ar externo

Adotar as taxas de renovação de ar indicadas na NBR 16401, conforme o
tipo de atividade de cada zona térmica. Considerar o ar externo admitido
diretamente nas casas de máquinas do sistema de insuflamento, ou seja,
desconsiderar potência elétrica para ventilação de ar externo e exaustão
de ar interno.

Eficiência

Adotar eficiência nível A para todos os equipamentos do sistema.

Tabela 6.3 – Características específicas em função do tipo de sistema de condicionamento de ar a ser
modelado

Tipo de sistema de
condicionamento de
ar

Expansão direta,
split, condensação a
ar

Característica

Descrição

Quantidade de
sistemas de
condicionamento
de ar

Definir um sistema para cada zona térmica.

Potência de
ventilação

Modelar a potência de ventilação independente do COP.
Considerar ventiladores com pressão estática total de 250
Pa e eficiência de 65%. Manter a vazão de ar constante.
Considerar fan-coils com pressão estática total de 600 Pa e
eficiência de 65%. Manter a vazão de ar variável por meio
de caixa VAV em cada zona térmica.
Adotar potência do ventilador do fan-coil variável conforme
a equação:

Potência de
ventilação

P = 0,0013 + 0,1470 × PLR + 0.9506 × (PLR)2 -0,0998 ×
(PLR)3
Onde:
P = fator de ajuste de potência do ventilador em carga
parcial.
PLR = fator de carga parcial (igual a vazão de ar
atual/vazão de ar de projeto).

Água gelada com
caixas VAV,
condensação a água

Tipo e quantidade
de chillers

Definir a quantidade e tipo de chillers conforme a carga
térmica total estimada para a edificação:
Carga térmica ≤ 1055 kW:
1 chiller parafuso.
Carga térmica > 1055 kW e ≤ 2110 kW:
2 chillers parafuso de mesma capacidade.
Carga térmica > 2110 kW
2 chillers centrífugos no mínimo, adicionando novas
unidades quando necessário, desde que a capacidade
unitária não ultrapasse 800 TR.

Temperatura de
controle da água
gelada

Considerar água gelada fornecida a 7°C, com retorno a
13°C.

Torres de
resfriamento

Modelar uma torre de resfriamento com ventilador axial de
duas velocidades. Manter a temperatura de saída da água
de condensação a 29,5°C e entrada a 35°C.

Bombas de água
gelada

Modelar circuito primário de vazão constante e secundário
variável, com potência total de 349 kW/m³/s. Modelar uma
bomba para cada chiller, operando apenas quando o chiller
correspondente estiver em funcionamento.

Bombas de água
de condensação

Considerar potência total de 310 kW/m³/s. Modelar uma
bomba para cada chiller, operando apenas quando o chiller
correspondente estiver em funcionamento.

Os edifícios condicionados artificialmente podem ser submetidos à classificação do nível
de eficiência, através da simulação, tanto para a etiqueta geral quanto para as etiquetas
parciais. Para tanto, o modelo real deve ser desenvolvido de acordo com a etiqueta
desejada, geral ou parcial. O Quadro 6.1 apresenta um esquema dos requisitos
necessários para o modelo real para a obtenção de cada uma das etiquetas.

Para a avaliação ser possível, os dois modelos devem ser simulados no mesmo programa,
utilizando o mesmo arquivo climático. Além disso, cada modelo possui suas
especificidades, descritas nos próximos tópicos.
Quadro 6.1. Síntese dos sistemas necessários para o modelo real para as etiquetas geral e parciais.
Modelo Real
Etiqueta

Envoltória

Iluminação

ENCE Geral

Características do
Ed. proposto

Características do Ed.
proposto

ENCE Parcial – Envoltória

Características do
Ed. proposto

Igual ao modelo de
referência

ENCE Parcial – Envoltória e
Sistema de Iluminação

Características do
Ed. proposto

Características do Ed.
proposto

ENCE Parcial – Envoltória e
Sistema de Condicionamento
de Ar

Características do
Ed. proposto

Igual ao modelo de
referência

Condicionamento de
Ar
Características do Ed.
Proposto
Atender tabelas 6.1,
6.2 e 6.3
Utilizar COP igual ao
modelo de referência
Atender tabelas 6.1,
6.2 e 6.3
Utilizar COP igual ao
modelo de referência
Características do Ed.
Proposto

6.2.2. Características em comum para o Modelo da edificação Real e de
Referência
Os dois modelos possuem algumas características que são iguais, o que permite que os
mesmos sejam comparados, e possibilita a avaliação dos sistemas em questão.
Ambos os modelos devem ser simulados usando:


mesmo programa de simulação;



mesmo arquivo climático;



mesma geometria;

Devem possuir as mesmas dimensões: mesma planta e volume.


mesma orientação com relação ao Norte Geográfico;

Não é possível avaliar comparativamente dois edifícios se estes possuírem orientações
diferentes. Os dois modelos devem ter a mesma orientação em relação ao norte
geográfico, ou seja, o volume e as aberturas devem estar voltados para a mesma
orientação, conforme a orientação da edificação proposto em projeto.


mesmo padrão de uso e operação dos sistemas; o padrão de uso deve ser de acordo com o
uso e ocupação real do edifício;



mesmo valor de DCI em equipamentos;

Em todos os modelos devem apresentar a mesma densidade de carga interna (DCI)
mesma potência instalada, assim como o padrão de uso, freqüência com que estes são

utilizados, e horas de uso. Tanto a DCI quanto o padrão de uso devem ser iguais à DCI e
ao padrão de uso que realmente ocorrem, ou previsto para o edifício real.


mesmo padrão de uso de pessoas, com o mesmo valor de calor dissipado;

Deve-se considerar nos modelos o mesmo número de pessoas, praticando as mesmas
atividades (metabolismo), com o mesmo calor dissipado e o mesmo padrão de ocupação.


mesmo tipo de sistema de condicionamento de ar. Entretanto, para o modelo de referência
deve-se utilizar o COP estabelecido pelo método prescritivo, de acordo com o nível de
eficiência pretendido. No caso de sistemas com condicionamento de ar por aquecimento,
para alcançar o nível A, os pré-requisitos de eficiência devem ser modelados conforme 5.1.3;

Deve-se utilizar o mesmo sistema de condicionamento de ar (janela, split ou central) nos
modelos, no entanto, para os modelos de referência deve-se utilizar o COP mais baixo do
nível de eficiência desejado, ou seja, o limite mínimo para determinado nível de eficiência.
A Figura 6-1 mostra os limites de eficiência definidos pelo INMETRO. Para o caso de
referência, se utiliza o nível de eficiência mínimo da tabela. Estes limites são
frequentemente atualizados pelo INMETRO, os dados apresentados aqui foram retirados
da tabela de maio de 2009. Além disso, deve-se cumprir os pré-requisitos do capítulo 6.1,
do RTQ-C.

Classes

Coeficiente de eficiência energética (CEE)
Mínimo

Máximo

A

3,20

B

3,00

3,20

C

2,80

3,00

D

2,60

2,80

E

2,39

2,60

Figura 6-1. Limites de eficiência, definidos pelo INMETRO, de condicionadores de ar do tipo split, para
cada nível de eficiência. [Site www.inmetro.gov.br Acesso 13/01/2011 às 15:00]



6.2.2.1.

mesmo setpoint de resfriamento e aquecimento.

Modelo da edificação Real
O modelo que representa o edifício real deve:


utilizar todas as características do edifício de acordo com o projeto proposto (transmitância
de paredes e coberturas; tipo de vidro, PAF T, absortância de paredes e coberturas, AVS,
AHS...)



no caso do edifício real possuir diferentes sistemas de condicionamento de ar, todos os
diferentes sistemas existentes de cada zona térmica devem ser representados;



no caso do edifício real possibilitar o uso do sistema de condicionamento de ar em somente
alguns períodos do ano, a simulação poderá incluir a opção de abertura de janelas com
ventilação natural nestas áreas consideradas condicionadas, desde que seja comprovado
conforto térmico (de acordo com o item 6.2.2) no período total em que o sistema de
condicionamento de ar não foi utilizado nas horas de ocupação;



utilizar a Densidade de Potência de Iluminação do projeto proposto;



considerar os dispositivos de sombreamento quando os mesmos estiverem acoplados no
edifício proposto;



o sombreamento proveniente do entorno pode fazer parte do método de simulação (uso
opcional) e, quando usado, deve ser incluído somente no modelo do edifício real.

Este modelo deve representar o edifício real, com os seus parâmetros construtivos, assim
como os sistemas a serem avaliados. Desta forma, a envoltória do modelo real deve
possuir as mesmas características da edificação real, como transmitâncias, PAFT, PAZ,
ângulos de sombreamento e outros parâmetros.
Caso exista mais de um sistema de condicionamento de ar, todos eles devem ser
representados no modelo real. Da mesma forma, quando possuírem padrão de uso
diferenciado de acordo o período do ano, ou a utilização de ventilação natural, estes devem
ser modelados e comprovada as condições de conforto térmico nestes ambientes.
O sistema de iluminação deve ter a mesma DPI que o edifício proposto, no entanto, as
cargas de iluminação externas não devem ser consideradas.

6.2.2.2.

Modelo da edificação de Referência
O modelo de referência deve ser simulado, considerando que:


a envoltória deve atingir o nível de classificação pretendido através do método descrito no
item 3. Deve-se utilizar a equação cuja volumetria indicada seja semelhante à do projeto e
adotar o valor de ICenv do limite máximo do intervalo do nível de classificação almejado. Caso
o fator de forma do edifício projetado esteja acima ou abaixo do Fator de Forma limite da
equação, deve-se utilizar o valor limite;



na classificação geral, o modelo de referência deve atingir o nível de eficiência pretendido de
acordo com a distribuição dos pesos na equação de classificação geral (Equação 2.1);



devem ser utilizados os valores máximos de transmitância térmica e de absortância solar
para o nível de eficiência pretendido, definidos no item 3.1 de pré-requisitos específicos da
envoltória;



deve-se adotar um PAFT calculado de acordo com os itens abaixo:

a.

utilizar a fórmula do ICenv do item 3.2 referente à envoltória do edifício proposto de
acordo com a Zona Bioclimática da localização do edifício;



b.

adotar AVS=0 e AHS=0;

c.

adotar um vidro simples 3mm, com um fator solar de 0,87;

d.

o valor de PAFT deve ser o maior possível para o nível de eficiência pretendido.

no caso de existir iluminação zenital com PAZ maior que 5% no modelo real, os modelos de
referência para os níveis A e B devem possuir PAZ de 2% com vidro claro e fator solar de
0,87;



a Densidade de Potência de Iluminação deve ser modelada dentro dos limites máximos da
Tabela 4.1 ou 4.2 (de acordo com os critérios do item 4), em função dos índices de ambiente,
da atividade e do nível de eficiência almejado (A, B, C ou D);



deve-se adotar o mesmo Sistema de Condicionamento de Ar proposto no Modelo Real,
sendo que a eficiência do sistema deve estar de acordo com as tabelas do Item 5 em função
do nível de classificação pretendido (A, B, C, D ou E);



o número máximo de horas não atendidas nos modelos (tanto real quanto de referência) é
de 10% das horas de funcionamento do sistema de condicionamento de ar;



a capacidade do sistema de condicionamento de ar dos modelos de referência deve ser
dimensionada de forma a atender à exigência das horas não atendidas limite.

Este modelo serve de base na comparação com o modelo real, devendo atender as
condições e características para obter o nível de eficiência desejado para o edifício
proposto. Assim, é necessário o desenvolvimento de quatro modelos de referências, uma
para cada nível de eficiência, A, B, C e D. O modelo deve ter tais características que o
levem a ter o nível de eficiência pretendida, para cada um dos sistemas, assim como para
a classificação geral.
Desta forma, o sistema de condicionamento de ar deve estar de acordo com as tabelas do
capítulo 5, do RTQ-C. Da mesma forma, a DPI deve ser definida através da Tabelas 4.1 ou
4.2, do RTQ-C, de acordo com o nível de eficiência pretendida.
O mesmo acontece com a envoltória, que deve ser definida de tal forma que obtenha o
nível de eficiência desejada, no entanto, alguns de seus parâmetros são fixos. A
transmitância térmica e a absortância solar devem ter os valores máximos definidos no
item 3.1 do RTQ-C, para o nível de eficiência desejado. As Tabela M6.2 apresentam valores
limite para transmitância térmica e a Tabela M6.3 para absortância solar. Para níveis e
Zonas Bioclimáticas em que não está definido limites de absortância, deve-se utilizar os
mesmos valores do modelo real.

Tabela M6.1 Limites de transmitância térmica de cobertura.

UCOB (W/m²K) nível A
Zonas
Bioclimáticas

UCOB(W/m²K) nível B

Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

ZB 1 e 2

0,5

1,0

1,0

1,5

ZB 3 a 8

1,0

2,0

1,5

2,0

UCOB (W/m²K) níveis C e
D
Ambientes
Condicionados

Ambientes
não
condicionados

2,0

Tabela M6.2 Limites de transmitância térmica de paredes externas.

Zonas
Bioclimáticas

UPAR (W/m²K) nível A

UPAR (W/m²K) nível B

UPAR (W/m²K) níveis C e
D

ZB 1 e 2

1,0

2,0

3,7

ZB 3 a 6

3,7
2,5W/m²K, para CT< 80 kJ/m2K

ZB 7 e 8

3,7 W/m²K, para CT> 80 kJ/m2K

Tabela M6.3 Limites de absortância solar de coberturas e paredes externas.

Zonas
Bioclimáticas

absortância nível A

absortância nível B

absortância níveis C e D

cobertura

Paredes
externas

cobertura

Paredes
externas

cobertura

Paredes
externas

ZB 1

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

ZB 2 a 8

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real

O PAFT deve ser calculado de forma que se obtenha o maior percentual de abertura
possível para se obter o nível desejado, mas com os seguintes parâmetros:


AVS=0 e AHS=0;



Vidro simples, 3 mm, com FS=0,87.

O modelo de referência, apesar de possuir um PAFT diferente, deve possuir aberturas
distribuídas de acordo com o modelo real. Ou seja, se o edifício proposto possuir abertura
somente em duas superfícies, tanto o modelo real quanto o de referência devem possuir
abertura somente nestas fachadas, respeitando as proporções do modelo proposto.
O modelo de referência não possui proteção solares, tais como brises e marquises; no
entanto, quando o sombreamento é provocado por outro elemento da edificação, este deve
ser modelado, mesmo quando não é relevante para as trocas térmicas. Para o modelo de
referência não devem ser considerados os sombreamentos causados por outros edifícios.
Caso o edifício proposto possua iluminação zenital, com um PAZ maior que 5%, o modelo

de referência deve possuir um PAZ de 2%, com vidro simples, de 3 mm e FS de 0,87.
As zonas térmicas que possuem condicionamento térmico devem ser modeladas com o
mesmo sistema presente no modelo real, porém o COP utilizado deverá ser referente à
classificação almejada. Para os sistemas que possibilitam aquecimento do ar o COP
utilizado pode ser considerado 75% do COP de resfriamento quando este valor não for
especificado pelo fabricante, bombas de calor podem ter COP de 90% do COP de
resfriamento. O COP de resfriamento é apresentado na Tabela 5.1 do RTQ-C.
O quadro 6.5 apresenta um resumo dos detalhes necessários para cada um dos modelos.
Quadro 6.2 Síntese das características do Modelo Real e do Modelo de Referência
Característica da edificação
Geometria – dimensões
Orientação
Carga interna (DCI)
Padrão de uso: Equipamentos e
Pessoas
Sistema de condicionamento de ar

Modelo de Referência
Igual ao edifício proposto
Igual ao edifício proposto
Igual ao edifício proposto

Modelo Real
Igual ao edifício proposto
Igual ao edifício proposto
Igual ao edifício proposto

Igual ao edifício proposto

Igual ao edifício proposto

Igual ao edifício proposto com
COP mín. do nível desejado

Igual ao edifício proposto

Envoltória
PAZ
PAFT
AVS e AHS
Tipo de vidro
Fator solar
Transmitância térmica
Absortância Solar
Sistema de iluminação

Se existe no real PAZ= 2%
Calcular através do IC
AVS=AHS=0
Vidro simples, 3 mm
FS=0,87
Máx. p/ eficiência desejada
Máx. p/ eficiência desejada
DPI máx. p/ eficiência desejada –
Tabela 4.1 ou 4.2 do RTQ-C

Igual ao edifício proposto

Igual ao edifício proposto

Exemplo 6.1
Um edifício localizado em Cuiabá, Zona Bioclimática 7, pretende obter classificação
do nível de eficiência através do processo da simulação, pretendendo obter etiqueta
A para envoltória. O edifício proposto possui área de projeção da edificação menor
que 500 m² e abertura em apenas duas fachadas, com FF de 0,39 e FA de 0,33, o
modelo real está demonstrado na Figura 6-2. Determinar o PAFT e a sua distribuição
no modelo de referência.

Figura 6-2. Modelo Real da edificação proposto, para avaliação através do processo de simulação.

Para o cálculo do PAFT do modelo de referência adota-se:
FF e FA = edifício proposto
FF=0,50 e FA = 0,33

AVS = AHS = 0
FS = 0,87

Primeiro deve-se determinar o IC para a classificação desejada, a partir da equação
do IC para a zona bioclimática 7. Os valores utilizados para o cálculo do ICmáxD e ICmín,
são encontrados nas Tabelas 3.2 e 3.3 do RTQ-C. Assim:
𝐼𝐶𝑚á𝑥𝐷 = 32,62 × 0,33 − 580,03 × 0,50 − 8,59 × 0,6 + 18,48 × 0,61 + 200 ×

0,33
− 192,5 × 0,33 × 0,50
0,50

+ 7𝑂, 22 × 0,50 × 0,6 + 318,65 = 𝟏𝟔𝟕, 𝟗𝟒
𝐼𝐶𝑚í𝑛𝐴 = 32,62 × 0,33 − 580,03 × 0,50 − 8,59 × 0,05 + 18,48 × 0,87 + 200 ×
× 0,39 + 7𝑂, 22 × 0,50 × 0,05 + 318,65 = 𝟏𝟓𝟖, 𝟏𝟔

𝑖=

(𝐼𝐶𝑚á𝑥𝐷 − 𝐼𝐶𝑚í𝑛𝐴 )
= 2,45
4

0,33
− 192,5 × 0,33
0,50

A Figura 6-3 apresenta os níveis de eficiência energética discriminados em
classificações de A a E com seus devidos valores. O limite do máximo do ICmáxA para
a classificação A é de 160,59, mostrando que valores acima deste farão com que a
edificação mude para B.

ICmaxD -3i
=160,59

ICmín= 158,16
i

A

ICmaxD–i
=165,49

ICmaxD -2i
=163,04

ICmáxD= 167,94

i

i

i

B

C

D

E

Figura 6-3. Ilustração do cálculo de IC

A partir do IC máximo para obtenção da etiqueta A calcula-se o PAFT do modelo de
referência.
𝐼𝐶𝑒𝑛𝑣 = 32,62𝐹𝐴 − 580,03𝐹𝐹 − 8,59𝑃𝐴𝐹𝑇 + 18,48𝐹𝑆 − 0,62𝐴𝑉𝑆 − 0,47𝐴𝐻𝑆 + 200

𝐹𝐴
− 192,5𝐹𝐴. 𝐹𝐹
𝐹𝐹

+ 7𝑂, 22𝐹𝐹. 𝑃𝐴𝐹𝑇 − 0,55𝑃𝐴𝐹𝑇 . 𝐴𝐻𝑆 + 318,65
160,59 = 32,62 × 0,33 − 580,03 × 0,50 − 8,59𝑃𝐴𝐹𝑇 + 18,48 × 0,87 + 200 ×

0,33
− 192,5 × 0,33
0,50

× 0,50 + 7𝑂, 22 × 0,50 × 𝑃𝐴𝐹𝑇 + 318,65

PAFT = 0,1838

O modelo de referência terá abertura em 18,38% de sua fachada. A Figura 6-4 mostra
um modelo de referência com abertura nas quatro fachadas, com um PAFT de
18,38%, o que não é correto, uma vez que não representa o edifício proposto.
O modelo de referência deverá ter as aberturas distribuídas nas mesmas fachadas e
com mesma proporção que o edifício proposto. Desta forma, a Figura 6-5 mostra a
maneira correta do modelo de referência, para etiqueta A, para o edifício estudado.

Figura 6-4. Modelo de Referência com
aberturas não proporcionais ao edifício
proposto.

Figura 6-5. Modelo de Referência correto.

O sistema de condicionamento deve ser representado nos dois modelos de acordo com o
sistema implantado no edifício proposto. No entanto, o modelo de referência deve possuir
todos os requisitos possíveis de serem simulados, e COP referentes ao nível de eficiência
almejado.
Assim, sistemas centrais de condicionamento de ar, propostos a atingir o nível de eficiência
A devem possuir em seu modelo todos os requisitos listados nos itens 5.1 do RTQ-C
possíveis de simular, de acordo com o programa de simulação escolhido. Utilizando o
programa EnergyPlus como exemplo, temos que alguns itens estão incluídos nos recursos
do programa e são calculados de forma automática, desde que modelados. Exemplos são:
‘faixa de temperatura de controle’; ‘aquecimento suplementar’, ‘aquecimento e resfriamento
simultâneo’, etc.
Outros itens não são modelados diretamente, por exemplo: o item de ‘automação’, que
pode ser determinado através de padrões de uso; o item ‘controles e dimensionamento do
sistema de ventilação’ que deve utilizar a fórmula da Tabela 5.11 do RTQ-C e inserir o valor
encontrado no programa. O item ‘controles de sistemas de ventilação para áreas com altas
taxas de ocupação’ deve estar associado ao padrão de uso e ocupação, e ter a opção
fluxo/pessoa ativada.

6.2.3. Pontuação Total (PT) de edifícios totalmente simulados
Edifícios condicionados avaliados completamente pelo método da simulação poderão
receber a ENCE Geral e o ponto de bonificação apenas quando esta não estiver presente
na simulação que gerou o equivalente numérico de simulação (EqNumS). O EqNumS

para edifícios simulados deverá ser calculado através de interpolação linear entre os
consumos calculados nos modelos de referência que definem a classificação da etiqueta.
A Pontuação Total será calculada pela Equação 6.1. Os equivalentes numéricos para os
níveis de eficiência de cada requisito são obtidos na Tabela 2.2. O número de pontos
obtidos na equação acima irá definir a classificação geral da edificação de acordo com os
limites estabelecidos na Tabela 2.3.

PT  EqNumS  b

1

Eq.6.1

0

Onde:
EqNumS: equivalente numérico obtido através da simulação;
b: pontuação obtida pelas bonificações, que varia de 0 a 1.

Exemplo 6.2
No método de simulação é comparado o desempenho da edificação proposto (real)
com edifício similar (de referência), cujas características devem estar de acordo
com o nível de eficiência pretendido. Deve ser demonstrado que o consumo de
energia do projeto proposto deve ser igual ou menor do que o consumo da
edificação de referência.
Um edifício foi comparado com dois modelos de referência, A e B. Após a análise
do desempenho dos modelos, concluiu-se que o consumo da edificação real é
maior que o B, sendo este menor que C.
Modelo real > modelo b < modelo c
O equivalente numérico para o nível de eficiência da edificação é 3, sendo que este
possui economia de água de 30%, recebendo assim pontos de bonificação (0,75).
PT= 3 + 0,75 = 3,75, logo Nível B
Nos edifícios que possuírem sistema de condicionamento de ar e ventilação
natural, o EqNumV deve ser maior ou igual ao EqNumS. Nos casos em que esta
condição não for atendida a classificação final será dada pelo EqNumV.

Exemplo 6.3
Considerando o mesmo edifício do exercício do exemplo 6.1, este possui área de
permanência prolongada ventilada com 67% das horas ocupadas em conforto, logo
ele ficará com o nível C.

Exemplo 6.4
Considerando mesmo edifício do exercício do exemplo 6.1, este possui área de
permanência prolongada ventilada com 82% das horas ocupadas em conforto
(nível A).
Portanto o edifício ficara com o nível do modelo de referencia da simulação, nível
B.

Edifícios que possuírem apenas ventilação natural devem utilizar a Equação 2.1 para
obtenção da Pontuação Total.

Nota técnica n.10
Assunto: Consideração para ambientes de permanência prolongada não
condicionados com geração de calor e/ou frio.
Documento: RTQ-C
Data: 20/05/2015
No caso de estabelecimentos que possuam ambientes com geração de calor em
seus interior, entram em exceção ao item 6.2.3, não sendo necessário comprovar o
percentual de horas de conforto (POC). No entanto, ainda assim, a taxa mínima de
ventilação e renovação de ar deve ser respeitada e estar de acordo com as normas
que regem as atividades desses ambientes.
Essa nota técnica se aplica a Cozinhas Profissionais, Oficinas Mecânicas*, Saunas,
Açougues, Ginásios, Academias de Ginástica e Piscinas.
*Aplica-se apenas a áreas de manutenção.

Nota técnica n.11
Assunto: Consideração dos pré-requisitos específicos de iluminação e
condicionamento de ar na avaliação pelo método de simulação.
Documento: RTQ-C
Data: 02/06/2015
1) Para o atendimento dos pré-requisitos do sistema de iluminação:
a) verificar o nível máximo permitido de acordo com o cumprimento dos prérequisitos específicos descritos no item 4.1 para cada ambiente;
b) ponderar o equivalente numérico obtido pela potência instalada (W) do sistema
de iluminação do ambiente a fim de obter a classificação máxima que o edifício
poderá atingir;
c) comparar a classificação obtida pelo método de simulação com a classificação
obtida através da verificação ao atendimento dos pré-requisitos;
d) a classificação final do nível de eficiência energética do edifício será limitada ao
nível máximo permitido de acordo com o atendimento aos pré- requisitos descritos
no item 4.1.
2) Para o atendimento dos pré-requisitos do sistema de condicionamento de
ar:
a) verificar o nível máximo permitido de acordo com o cumprimento dos prérequisitos descritos no item 5.1 para cada unidade/sistema;
b) ponderar o

equivalente

numérico

obtido pela

capacidade

(W) dos

equipamentos/sistemas a fim de obter a classificação máxima que o edifício poderá
atingir;
c) comparar a classificação obtida pelo método de simulação com a classificação
obtida através da verificação ao atendimento dos pré-requisitos;
d) A classificação final do nível de eficiência energética do edifício será limitada ao
nível máximo permitido de acordo com o atendimento aos pré- requisitos descritos
no item 5.1. Lembrando que sempre será adotada como limite a classificação mais
restritiva, seja do sistema de iluminação ou de condicionamento de ar.

6.2.4. Ambientes naturalmente ventilados ou não condicionados
Para edifícios naturalmente ventilados ou que possuam áreas de longa permanência não
condicionadas, é obrigatório comprovar por simulação que o ambiente interno das áreas
não condicionadas proporciona temperaturas dentro da zona de conforto durante um
percentual das horas ocupadas. A Tabela 6.4 indica o equivalente numérico a ser usado
na Equação 2.1, que pode variar de acordo com o percentual de horas ocupadas em
conforto (POC) que foi alcançado na simulação.
Mais de um EqNumV para diferentes ANC (área útil de ambientes de permanência
prolongada não condicionados) podem ser usados na equação.

Tabela 6.4: Equivalentes numéricos para ventilação natural
Percentual de Horas
Ocupadas em Conforto

EqNumV

Classificação Final

POC ≥ 80%

5

A

70% ≤ POC < 80%

4

B

60% ≤ PO C < 70%

3

C

50% ≤ POC < 60%

2

D

POC < 50%
1
E
Na documentação apresentada para a etiquetagem deve-se especificar qual a hipótese
de conforto adotada (ASHRAE 55, ISO 7730, etc.), bem como o atendimento às normas
da ABNT de conforto acústico vigentes.

Edifícios que possuem ventilação natural ou áreas de longa permanência não
condicionadas devem comprovar que estes ambientes possuem um percentual de horas
dentro da zona de conforto. Para tanto, deve-se comprovar por meio de simulação qual o
percentual de horas ocupadas está na zona de conforto. Também é necessário especificar
qual foi o método utilizado para determinação do conforto, ver capítulo de definições.
A simulação será necessária sempre que se pretender obter a etiqueta geral e existirem
áreas não condicionadas (ANC), mesmo quando for utilizado o método prescritivo. No
entanto, a avaliação de edifícios pelo método prescritivo ou pelo método de simulação é
realizada de forma diferente para cada um dos métodos. Para o método de simulação,
deve-se realizar a simulação do modelo real, conforme item 6.2.1 do manual, e verificar se
as áreas não condicionadas atendem as condições de conforto.
Para avaliação segundo o método prescritivo deve-se seguir o método descrito
anteriormente e realizar a simulação para verificar as condições de conforto dos ambientes
de longa permanência não climatizados. Após a verificação da porcentagem do número de
horas ocupadas dentro da zona de conforto, deve-se consultar a Tabela 6.4 do RTQ-C para
verificar o nível de eficiência de cada ambiente. Em seguida pondera-se os níveis
encontrados em função da área dos ambientes, chegando ao EqNumV (Equivalente
Numérico de Ventilação) que será utilizado para a obtenção da etiqueta geral da edificação.

Exemplo 6.5
Uma escola tem a intenção de obter a ENCE geral através do método prescritivo,
contudo possui algumas salas sem condicionamento térmico. Para tanto, é necessário
que se verifique as condições de conforto nestas salas; esta verificação será realizada
através da simulação destes ambientes e da comparação do percentual de horas
ocupadas em conforto com os limites determinados pelo regulamento.
Após a simulação analisou-se, dentro do número de horas ocupadas, qual a
porcentagem de horas que apresentavam conforto térmico. A Tabela M6.4 mostra os
resultados encontrados, e o nível de eficiência resultante para cada um dos ambientes.
Tabela M6.4Exemplo de Porcentagem de horas ocupadas em conforto

Recepção
Sala de Aula A

Porcentagem de horas
ocupadas em conforto
(POC)
82%
54%

Sala de Aula B

85%

A

Sala de Aula C
Sala de leitura
Laboratório de Física
Laboratório de Biologia

79%
81%
63%
71%

B
A
C
B

Ambiente

Nível de
Eficiência
A
D

O passo seguinte é verificar o EqNumV, ponderando o nível de eficiência encontrado
pela área de cada ambiente, conforme a Tabela M6.5.
Tabela M6.5. Exemplo de determinação de eficiência através ponderação pela área

Recepção
Sala de Aula A

Equivalente
Numérico
5
2

Área
[m²]
100
40

Coeficiente
ponderação
0,22
0,09

EqNumV
ponderado
1,08
0,17

Sala de Aula B

5

50

0,11

0,54

Sala de Aula C
Sala de leitura
Laboratório de Física
Laboratório de Biologia

4
5
3
4

50
30
82
112

0,11
0,06
0,18
0,24

0,43
0,32
0,53
0,97

Total

464

1,00

4,04

Ambiente

Após a ponderação pelas áreas encontrou-se um EqNumV de 4,04. Para a verificação
da ENCE geral pelo método prescritivo deve-se utilizar este valor, associado a uma
área não climatizada (ANC) de 464m².
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ANEXOS
ANEXO 1
Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas
Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”)
UF

Cidade

Estratégia

ZB

AC
AC
AC
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AP
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

Cruzeiro do Sul
Rio Branco
Tarauacá
Água Branca
Anadia
Coruripe
Maceió
Palmeira dos Índios
Pão de Açucar
Pilar
Porto de Pedras
Barcelos
Coari
Fonte Boa
Humaitá
Iaurete
Itacoatiara
Manaus
Parintins
Taracua
Tefé
Uaupes
Macapá
Alagoinhas
Barra do Rio Grande
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Caetité
Camaçari
Canavieiras
Caravelas
Carinhanha
Cipó
Correntina
Guaratinga
Ibipetuba
Ilhéus
Irecê
Itaberaba
Itiruçu

FJK
FIJK
FJK
CFI
FIJ
FIJ
FIJ
FIJ
FIJK
FIJ
FIJ
FJK
FJK
FJK
FIJK
FJK
FJK
FJK
JK
FJK
FJK
FJK
FJK
FIJ
CDFHI
DFHIJ
CDFHI
CDFI
FIJ
FIJ
FIJ
CDFHI
FIJK
CFHIJ
FIJ
CFHIJ
FIJ
CDFHI
FI
CFI

8
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
7
6
6
8
8
8
6
8
6
8
6
8
6
8
5

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação
UF

Cidade

Estratégia

ZB

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
DF
ES
ES
ES
ES
ES
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA

Ituaçu
Jacobina
Lençóis
Paulo Afonso
Remanso
Salvador (Ondina)
Santa Rita de Cássia
São Francisco Conde
São Gonçalo dos Campos
Senhor do Bonfim
Serrinha
Vitória da Conquista
Barbalha
Campos Sales
Crateús
Fortaleza
Guaramiranga
Iguatu
Jaguaruana
Mondibim
Morada Nova
Quixadá
Quixeramobim
Sobral
Tauá
Brasília
Cachoeiro de Itapemirim
Conceição da Barra
Linhares
São Mateus
Vitória
Aragarças
Catalão
Formosa
Goiânia
Goiás
Ipamerí
Luziânia
Pirenópolis
Posse
Rio Verde
Barra do Corda
Carolina
Caxias
Coroatá
Grajaú
Imperatriz
São Bento
São Luiz

CDFHI
FI
FIJ
FHIJK
DFHI
FIJ
CFHIJ
FIJ
FIJ
FHI
FIJ
CFI
DFHIJ
DFHIJ
DFHIJ
FIJ
CFI
DFHIJ
FIJK
FIJ
FHIJK
FHIJK
FHIJK
FHIJK
DFHIJ
BCDFI
FIJK
FIJ
FIJ
FIJ
FIJ
CFHIJ
CDFHI
CDFHI
CDFHI
FHIJ
BCDFI
BCDFI
CDFHI
CDFHI
CDFHI
FHIJK
FHIJ
FHIJK
FIJK
FHIJK
FHIJK
FIJK
JK

6
8
8
7
7
8
6
8
8
7
8
5
7
7
7
8
5
7
8
8
7
7
7
7
7
4
8
8
8
8
8
6
6
6
6
7
4
4
6
6
6
7
7
7
8
7
7
8
8

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação
UF

Cidade

Estratégia

ZB

MA
MA

Turiaçu
Zé Doca

FIJ
FIJK

8
8

MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

Aimorés
Araçuai
Araxá
Bambuí
Barbacena
Belo Horizonte
Caparaó
Capinópolis
Caratinga
Cataguases
Conceição do Mato Dentro
Coronel Pacheco
Curvelo
Diamantina
Espinosa
Frutal
Governador Valadares
Grão Mogol
Ibirité
Itabira
Itajubá
Itamarandiba
Januária
João Pinheiro
Juiz de Fora
Lavras
Leopoldina
Machado
Monte Alegre de Minas
Monte Azul
Montes Claros
Muriaé
Oliveira
Paracatu
Passa Quatro
Patos de Minas
Pedra Azul
Pirapora
Pitangui
Poços de Calda
Pompeu
Santos Dumont
São Francisco
São João Del Rei
São João Evangelista
São Lourenço
Sete Lagoas

CFIJK
CFIJ
BCFI
BCFIJ
BCFI
BCFI
ABCFI
CFIJ
BCFI
CFIJ
BCFI
BCFIJ
BCFIJ
BCFI
CDFHI
CFHIJ
CFIJ
BCFI
ABCFI
BCFI
ABCFI
BCFI
CFHIJ
CDFHI
BCFI
BCFI
CFIJ
ABCFI
BCFIJ
DFHI
CDFHI
BCFIJ
BCDFI
CFHIJ
ABCFI
BCDFI
CFI
BCFHI
BCFHI
ABCF
BCFIJ
BCFI
CFHIJ
ABCFI
BCFIJ
ABCFI
BCDFI

5
5
3
3
3
3
2
5
3
5
3
3
3
3
6
6
5
3
2
3
2
3
6
6
3
3
5
2
3
7
6
3
4
6
2
4
5
4
4
1
3
3
6
2
3
2
4

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação
UF

Cidade

Estratégia

ZB

MG
MG
MG
MG
MG
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MT
MT
MT
MT
MT
MT
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PE
PE
PE
PE

Teófilo Otoni
Três Corações
Ubá
Uberaba
Viçosa
Aquidauana
Campo Grande
Corumbá
Coxim
Dourados
Ivinhema
Paranaíba
Ponta Porã
Três Lagoas
Cáceres
Cidade Vera
Cuiabá
Diamantino
Meruri
Presidente Murtinho
Altamira
Alto Tapajós
Belém
Belterra
Breves
Conceição do Araguaia
Itaituba
Marabá
Monte Alegre
Óbidos
Porto de Moz
Santarém (Taperinha)
São Félix do Xingú
Soure
Tiriós
Tracuateua
Tucuruí
Areia
Bananeiras
Campina Grande
Guarabira
João Pessoa
Monteiro
São Gonçalo
Umbuzeiro
Arco Verde
Barreiros
Cabrobó
Correntes

CFIJ
ABCFI
BCFIJ
BCFIJ
BCFIJ
CFIJK
CFHIJ
FIJK
CFHIJ
BCFIJ
CFIJK
CFHIJ
BCFI
CFHIJ
FIJK
CFIJK
FHIJK
FHIJK
CFHIJ
BCFIJ
FJK
FJK
FJK
FJK
FJK
FIJK
FJK
FJK
FIJ
FJK
FJK
FJK
FIJK
JK
FIJ
FIJK
FJK
FIJ
FIJ
FIJ
FIJK
FIJ
CFHI
FHIJK
FI
FHI
FJK
DFHI
FIJ

5
2
3
3
3
5
6
8
6
3
5
6
3
6
8
5
7
7
6
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
7
8
7
8
7
8

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação
UF

Cidade

Estratégia

ZB

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

Fernando de Noronha
Floresta
Garanhuns
Goiana
Nazaré da Mata
Pesqueira
Petrolina
Recife
São Caetano
Surubim
Tapera
Triunfo
Bom Jesus do Piauí
Floriano
Parnaíba
Paulistana
Picos
Teresina
Campo Mourão
Castro
Curitiba
Foz do Iguaçu
Guaíra
Guarapuava
Ivaí
Jacarezinho
Jaguariaiva
Londrina
Maringá
Palmas
Paranaguá
Ponta Grossa
Rio Negro
Angra dos Reis
Barra do Itabapoana
Cabo Frio
Campos
Carmo
Cordeiro
Escola Agrícola
Ilha Guaíba
Itaperuna
Macaé
Niterói
Nova Friburgo
Petrópolis
Piraí
Rezende
Rio de Janeiro

FIJ
FHIK
CFI
FIJ
FIJ
FI
DFHI
FIJ
FIJ
FIJ
FIJ
CFHI
DFHIJ
FHIJK
FIJ
DFHIJ
DFHIJ
FHIJK
BCFI
ABCF
ABCF
BCFIJ
BCFIJ
ABCF
ABCFI
BCFIJ
ABCFI
BCFI
ABCD
ABCF
BCFIJ
ABCFI
ABCFI
FIJ
CFIJ
FIJ
CFIJ
BCFIJ
BCFIJ
CFIJ
FIJ
CFIJ
CFIJ
CFIJ
ABCFI
BCF
BCFIJ
BCFIJ
FIJ

8
7
5
8
8
8
7
8
8
8
8
6
7
7
8
7
7
7
3
1
1
3
3
1
2
3
2
3
1
1
3
2
2
8
5
8
5
3
3
5
8
5
5
5
2
3
3
3
8

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação
UF

Cidade

Estratégia

ZB

RJ
RJ
RJ
RJ
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RO
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SE
SE
SE
SP
SP

Rio Douro
Teresópolis
Vassouras
Xerém
Apodí
Ceará Mirim
Cruzeta
Florania
Macaiba
Macau
Mossoró
Natal
Nova Cruz
Porto Velho
Alegrete
Bagé
Bom Jesus
Caxias do Sul
Cruz Alta
Encruzilhada do Sul
Iraí
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Maria
Santa Vitória do Palmar
São Francisco de Paula
São Luiz Gonzaga
Torres
Uruguaiana
Araranguá
Camboriu
Chapecó
Florianópolis
Indaial
Lages
Laguna
Porto União
São Francisco do Sul
São Joaquim
Urussanga
Valões
Xanxerê
Aracajú
Itabaianinha
Propriá
Andradina
Araçatuba

CFIJ
ABCFI
BCFIJ
CFIJ
FIJK
FIJ
FHIJK
FHIJ
FIJ
FIJ
FHIJK
FIJ
FIJ
FIJK
ABCFI
ABCFI
ABCF
ABCF
ABCFI
ABCFI
BCFIJ
ABCFI
ABCFI
BCFI
BCFI
ABCFI
ABCFI
ABCF
ABCFI
BCFI
ABCFI
ABCFI
BCFIJ
BCFI
BCFIJ
BCFIJ
ABCF
ABCFI
ABCFI
CFIJ
ABCF
ABCFI
ABCFI
ABCFI
FIJ
FIJ
FIJK
CFHIJ
CFIJK

5
2
3
5
8
8
7
7
8
8
7
8
8
8
2
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
2
2
1
2
3
2
2
3
3
3
3
1
2
2
5
1
2
2
2
8
8
8
6
5

Tabela A.1: Lista de cidades e respectivas zonas bioclimáticas (Fonte: “NBR 15220-3: Zoneamento
Bioclimático Brasileiro”) - continuação

3

UF

Cidade

Estratégia

ZB

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
TO
TO
TO
TO

Avaré
Bandeirantes
Bariri
Barra Bonita
Campinas
Campos do Jordão
Casa Grande
Catanduva
Franca
Graminha
Ibitinga
Iguape
Itapeva
Jau
Juquiá
Jurumirim
Limeira
Limoeiro
Mococa
Mogi Guaçu (Campininha)
Paraguaçu Paulista
Pindamonhangaba
Pindorama
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão das Antas
Ribeirão Preto
Salto Grande
Santos
São Carlos
São Paulo
São Simão
Sorocaba
Tietê
Tremembé
Ubatuba
Viracopos
Votuporanga
Paranã
Peixe
Porto Nacional
Taguatinga

BCFIJ
BCFI
BCFI
BCFI
BCFI
ABCF
ABCFI
CFHIJ
BCDF
BCFI
BCFIJ
CFIJ
ABCFI
BCDFI
CFIJ
BCFI
BCDFI
BCDFI
BCDFI
BCFIJ
CDFI
BCFIJ
CDFHI
ABCFI
CDFHI
BCFI
BCDFI
BCFIJ
CFIJ
BCDFI
BCFI
BCDFI
BCFI
BCFI
BCFI
BCFIJ
BCDFI
CDFHI
CFHIJ
FHIJK
FHIJK
DFHIJ

3
3
3
3
3
1
2
6
4
3
3
5
2
4
5
3
4
4
4
3
6
3
6
2
6
3
4
3
5
4
3
4
3
3
3
3
4
6
6
7
7
7

ANEXO 2
Nota Técnica nº 7 de 31 de outubro de 2014.
Nota Técnica referente à etiquetagem de edificações comerciais, de serviços e
públicas em blocos.
A Nota Técnica n.7 visa explanar como se deve proceder nas avaliações de edificações
em blocos conectados e edificações com átrios, pátios e jardins de inverno pelo método
prescritivo do RTQ-C
1

EDIFICAÇÕES EM BLOCOS

As equações da envoltória do método prescritivo do RTQ-C foram propostas baseadas em
simulações computacionais termoenergéticas. Quanto à forma arquitetônica, os modelos
utilizados nas simulações que geraram as equações do método prescritivo foram
paralelepípedos. Esta particularidade dificulta a avaliação em edifícios em blocos, visto que
as equações foram formuladas para blocos únicos.
Sendo assim, esta Nota Técnica visa explanar como se deve proceder nas avaliações de
edificações em blocos conectados e edificações com átrios, pátios e jardins de inverno.
Procedendo da forma descrita neste documento, a classe de eficiência energética
resultante será mais precisa, pois as equações do método prescritivo foram realizadas para
este tipo de geometria que é mais simplificada.

No caso de edificações de formas

complexas, a simulação computacional apresentará uma classe de eficiência energética
resultante mais realista na avaliação.
1.1 Considerações sobre a envoltória
Ao avaliar uma edificação composta por blocos conectados, cada bloco deve ter sua
envoltória avaliada separadamente e, posteriormente, ter sua classificação ponderada a
fim de gerar 1 (uma) ENCE. A classificação final (EqNumEnv) será feita através da
ponderação utilizando a classificação de cada bloco (ICENV que irá gerar um EqNumEnv)
pela sua respectiva área de envoltória.
A seguir são apresentados exemplos de configurações de edifícios em blocos e suas
respectivas formas de cálculo:

Figura 01: Exemplos de configurações de edificações com blocos interligados.
Em casos como os apresentados na Figura 01, o conjunto de blocos terá apenas uma
etiqueta, sendo considerado como um edifício único. As Envoltórias serão avaliadas
separadamente, por bloco, e sua classificação será ponderada pela área da envoltória,
para definir o EqNumEnv da equação final.
OBS.: Nos casos em que um dos blocos abrigue apenas garagem adota-se o exposto na
tabela 3.5 do RTQ-C.
Salientam-se ainda algumas considerações sobre a tipologia explanada no Ex.2: Blocos
de edifícios interligados:
a. Blocos interligados por outros blocos: Neste caso todos os blocos possuem
área de permanência prolongada (APP). Proceder da mesma forma que os
demais casos.
b. Blocos interligados por blocos de ligação: Consideram-se blocos de ligação
áreas fechadas com apenas ambientes de permanência transitória (APT), tais
como circulações (passarelas, escadas, etc.). A envoltória destes blocos não
será avaliada, posto que na equação 2.1 do RTQ-C referente à pontuação final,
APT já é multiplicada por equivalente numérico 5.

OBS.1: Em todos os exemplos supracitados, como serão avaliados como um único edifício
(empreendimento), o sombreamento de um bloco a outro ou as coberturas comuns
deverão ser computadas nos ângulos de sombreamento, pois configuram autosombreamento do edifício.
OBS.2: Caso os blocos tiverem entradas hierarquicamente iguais, ambas as entradas
devem expor a etiqueta em local visível.

1.2 Considerações sobre os sistemas de iluminação e condicionamento de ar
Os sistemas de condicionamento de ar e de iluminação serão avaliados normalmente
e seus EqNumDPI e EqNumCA serão colocados diretamente na equação final, quando
aplicável.
No caso de etiquetas parciais ou avaliações de partes da edificação, estes sistemas
continuam sendo avaliados da mesma forma. No caso dos Ex.3: Blocos conectados por
uma cobertura única e Ex.4 Blocos sob cobertura solta, a iluminação da cobertura deve
ser contabilizada na avaliação do sistema de iluminação. Quando o sistema de iluminação
de apenas um bloco for avaliado, a Iluminação da cobertura única deve ser ponderada pela
área dos blocos. No caso de apenas uma parcela de um bloco ser avaliada, a iluminação
da cobertura não será computada na avaliação. Esta definição também serve para a
iluminação do Ex.2: Blocos de edifícios interligados para a iluminação dos blocos de
ligação, aplicando-se ao bloco de ligação às mesmas premissas aplicadas às coberturas
soltas.
Quanto à avaliação do sistema de condicionamento de ar do Ex.2: Blocos de edifícios
interligados quando os blocos de ligação forem condicionados, fazendo parte do
sistema de condicionamento de ar central que atende aos blocos principais, o sistema de
condicionamento central será avaliado como um todo e a área condicionada do bloco de
ligação, agora AC, deverá ser computada na equação 2.1 do RTQ-C referente à pontuação
final.
1.3 Considerações sobre a etiqueta
Etiqueta geral de edificação toda: será computado o EqNumEnv obtido através da
ponderação das classificações de avaliação de envoltória de cada bloco pela sua
respectiva área de envoltória com os demais EqNumDPI, EqNumAC, EqNumV e
bonificações, quando aplicável da edificação toda.
Etiqueta geral de partes da edificação: será emitida uma (1) etiqueta com a avaliação
da envoltória, mencionando que se trata da edificação como um todo. Será emitida outra
etiqueta com a pontuação geral ou classificação de outro subsistema (AC ou iluminação)
no caso de etiqueta parcial, mencionando a nomenclatura que identifique a parte da
edificação avaliada. Bonificações somente serão possíveis para avaliação geral da
edificação ou de parcela desta. A comprovação de bonificação para etiqueta geral de
parte da edificação só será possível quando o sistema de instalações elétricas desta
porção da edificação for independente do restante da edificação (para poder comparar a
economia de energia que deve ser comprovada com o consumo total da parcela ou da
edificação). Ou, no caso de bonificação por consumo racional de água, aproveitamento de

água pluvial e de outras fontes alternativas de água, o sistema hidráulico deve ter
medidores independentes.
OBS.1: No caso de avaliações parciais da edificação do sistema de condicionamento de
ar quando adotado ar condicionado central, o sistema deverá ser avaliado por completo.
Apenas na ponderação da equação geral, no caso de etiqueta geral, a área condicionada
será ajustada para a área avaliada.
2

EDIFICAÇÕES COM ÁTRIOS, PÁTIOS OU JARDINS DE INVERNO

Edifícios comerciais com átrios, pátios ou jardins de inverno são muito comuns, mas
dependendo de sua configuração serão avaliados de formas diferentes. Os exemplos 5, 6
e 7 trazem algumas soluções de aplicação do RTQ-C às edificações que adotam esta
solução arquitetônica.

Figura 02: Exemplos de configurações de edificações com Átrios, pátios e Jardins de
Inverno.

Ex. 5: Edifícios com átrio, pátio, jardim de inverno ‘descoberto’. O átrio configura
“ambiente externo”. Consideram-se as faces voltadas para o interior do átrio como
fachadas (ângulos de sombreamento, fator solar dos vidros, pré-requisitos). A iluminação
do átrio entra como iluminação de fachada não sendo considerada e o condicionamento
de ar não existirá. Deve-se computar o auto-sombreamento do edifício nos ângulos de
sombreamento nas fachadas do átrio. Entretanto, não é possível avaliar o autosombreamento causado pela fachada paralela através do ângulo vertical de sombreamento
(AVS). No caso da computação do sombreamento de fachadas paralelas do próprio edifício
deve-se recorrer ao método de simulação.

Ex. 6: Edifícios com átrio, pátio, jardim de inverno ‘coberto’. O átrio configura
“ambiente interno”. As faces voltadas para o interior do átrio não são consideradas
fachadas. Iluminação será avaliada de acordo com a função do átrio e quando
condicionada, o sistema de condicionamento de ar é avaliado. No caso do átrio possuir
área de permanência prolongada (APP) e não ser condicionado, as horas de conforto
devem ser comprovadas.
Ex. 7: Edifícios com átrio, pátio, jardim de inverno ‘com a cobertura solta’. Átrios em
que a cobertura seja destacada do edifício permitindo ventilação natural não podem ser
considerados ambientes internos. São considerados, portanto, “ambientes externos”, logo
se consideram as faces voltadas para o interior do átrio como fachadas (ângulos de
sombreamento, fator solar dos vidros, pré-requisitos). Entretanto a iluminação artificial
deve ser computada, tal qual em grandes marquises. O sistema de condicionamento
de ar não irá existir. Deve-se computar o auto-sombreamento do edifício e da “cobertura
destacada” nos ângulos de sombreamento nas fachadas do átrio. Neste caso é possível
computar o ângulo vertical de sombreamento (AVS) da cobertura solta, pelo método
prescritivo, mas não da fachada paralela. Para tal, deve-se recorrer ao método de
simulação como explanado no Exemplo 5.

