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RESUMO 

 

Esta dissertação examina aspectos do conforto ambiental da edificação projetada e construída 
para sediar o Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (Nema/Univasf), em Petrolina – PE, nordeste do Brasil. Devido à sua 
localização em uma região semiárida – que possui clima quente e seco – foram empregados na 
edificação beirais, paredes duplas e painéis de cobogó, a fim de aumentar sua eficiência quanto 
à proteção em relação à incidência solar. Assim, este trabalho avalia condições de conforto e 
níveis de eficiência energética do Nema, considerando parâmetros de avaliação prescritos pelo 
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios 
Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e aferições in loco de temperatura, umidade e 
velocidade do ar. Registros de temperatura obtidos na estação meteorológica da Univasf, 
juntamente com conceitos definidos por Nicol e Humphreys (2002) foram utilizados para 
encontrar a temperatura dita de conforto, então confrontada com as temperaturas aferidas dentro 
da edificação. Os dados de umidade relativa obtidos nas aferições internas também foram 
confrontados com os registros da estação meteorológica. Verificou-se que internamente à 
edificação, os valores aferidos para as temperaturas foram maiores do que é apontado como 
temperatura de conforto e que, ao longo do dia, os valores referentes à umidade relativa do ar 
nos ambientes internos do Nema decresceram em menor proporção quando comparados aos 
dados registrados pela estação meteorológica. Esses resultados sugerem que, embora o uso de 
elementos arquitetônicos como beirais, paredes duplas e cobogós possa ter contribuído para a 
redução das temperaturas internas da edificação, estas não alcançaram a faixa de conforto. Além 
disso, a pesquisa indica que condições ideais de conforto e de eficiência energética das 
edificações podem ser alcançadas através do uso de elementos arquitetônicos combinado com 
o tratamento das áreas livres do seu entorno. Por exemplo, o uso associado de vegetação para 
proteção das faces da edificação e de corpos d’água no seu entorno pode propiciar alterações 
na temperatura do ar através do resfriamento da ventilação ingressante. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation examines the environmental comfort of a building designed and built as the 
Federal University of São Francisco Valley, Center for Ecology and Environmental Monitoring 
Studies (Nema/Univasf), in the city of Petrolina, northeastern Brazil. Due to its location in a 
semi-arid region, the building was constructed with eaves, double walls, and “cobogós” or 
screen walls to increase the building’s efficiency in protection against solar radiation. This study 
assesses Nema’s comfort levels and energy efficiency, using assessment procedures based on 
the Technical Quality Regulation for the Energy Efficiency Level in Commercial, Services and 
Public Buildings (RTQ-C) and temperature, humidity and air speed in situ measurements. 
Temperature records from the Univasf meteorological station, together with concepts defined 
by Nicol and Humphreys (2002) were used in defining the comfort temperature which was 
compared to the temperatures inside the building. The humidity inside the building was also 
compared with that from the meteorological station. It was found that inside the building, the 
temperatures were higher than the comfort temperature and that daily air humidity reduction 
was less than that recorded by the meteorological station. These findings suggest that although 
the use of the architectural design elements, such as eaves, double walls and “cobogós” may 
have contributed to reducing the temperature inside the building, the indicated comfort 
temperature was not achieved. Furthermore, the study suggests that the building´s ideal comfort 
and energy efficiency levels may be achieved through the use of these architectural elements 
plus temperature reducing features around the building. For example, the combined use of 
vegetation for façade protection and surrounding water features, is expected to provoke 
alterations in the air temperature by cooling incoming ventilation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A materialização de uma edificação geralmente passa por fases diversas, desde seu 

planejamento até sua execução final. O desenvolvimento do projeto é tido como etapa 

especialmente importante, já que é o momento em que parâmetros de ordem formal, técnica e 

financeira, entre outros, são considerados na busca da melhor solução arquitetônica. 

A solução encontrada a partir desses parâmetros iniciais deve se desdobrar em resultados 

satisfatórios diversos, entre os quais o conforto ambiental para os usuários da edificação 

planejada. Considera-se adequada a solução projetual que proporciona conforto ambiental da 

forma menos onerosa possível e que gera menores custos futuros. 

Atualmente, a estrutura de desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia 

vivencia uma época de mudanças de paradigmas da prática projetual, semelhante à época de 

início do uso de programas computacionais de “projeto auxiliado por computador” (Computer 

Aided Design ou CAD, na sigla em inglês). Hoje, há grande foco na importância do 

conhecimento e entendimento dos detalhes de execução de obras desde as etapas iniciais de 

projeto, entre outras razões, pela maior disseminação da tecnologia da “modelagem da 

informação da construção” (Building Information Modeling ou BIM, na sigla em inglês), que 

acaba por promover nesse processo a antecipação de consequências das escolhas adotadas. 

Nela, novas dimensões de projeto são experimentadas durante o processo em andamento, 

a integração de equipes multiprofissionais de trabalho é maximizada e eventuais 

incompatibilidades podem ser detectadas ainda nos estágios iniciais. 

Esse tipo de ferramenta utiliza modelos numéricos para criar virtualmente um objeto que 

será construído. De posse desse modelo, são simuladas, entre outras situações, as condições do 

sítio onde será implantado o objeto, podendo-se, portanto, verificar previamente a eficácia de 

alternativas adotadas como solução projetual. 

A parametrização sob a qual é estruturado o paradigma BIM auxilia os projetistas e 

executores no entendimento de ordem e hierarquia de rotinas dentro do processo de projeto e 

sua viabilidade de execução, ao mesmo tempo em que permite simular, entre vários outros 

fatores, a insolação recebida pelo objeto modelado em diversas épocas do ano, por exemplo. 
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Além de programas computacionais para modelagem que possuem ferramentas de 

simulação, existe uma diversidade de programas com fins específicos, sendo necessária a 

investigação em busca daquele que melhor cumpre o objetivo que se pretende alcançar. 

Outro aspecto relevante para a redução de custos é a investigação sobre soluções 

vernaculares que refletem a adequação de obras arquitetônicas a climas locais. A não 

observância a essas soluções acaba por promover a difusão de modelos menos eficientes para 

as condições climáticas de regiões onde são implantados os projetos, podendo implicar maior 

custo de manutenção por toda a sua vida útil. 

Aliando-se o uso de soluções localmente adequadas ao uso de tecnologia de 

desenvolvimento de projetos, a tendência é obter melhores resultados, ganho de tempo, precisão 

em quantitativos, melhor controle de fiscalização de obras e redução de alterações durante a 

execução. 

Figura 1 – Curva de MacLeamy 

 
Fonte: ENGENHARIAEETC (2017). 

A Curva de MacLeamy (Figura 1) compara o desenvolvimento de projeto e execução de 

edificações em fluxos de trabalho tanto tradicional quanto BIM, mostrando em gráfico a 

antecipação de atividades em relação à fase de execução. Conforme se avança no tempo, 

maiores serão os custos de alterações em obra e menor a capacidade da equipe em impactar 

esses custos. Mostra ainda a rotina adotada em cada método, sendo, no caso do fluxo 

tradicional, o esforço maior na fase de documentação, enquanto no fluxo BIM, o esforço é 

maior na fase de detalhamento dos projetos. 

https://engenhariaeetc.files.wordpress.com/2015/09/0c524288952815c2e476ead0a75bbd79.jpg
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Como já dito anteriormente, dentro do período de desenvolvimento do projeto, o fluxo 

tradicional possui menor interação entre as partes (projeto arquitetônico e projetos de 

engenharia) se comparado ao fluxo BIM, que busca integração já na fase de planejamento, 

minimizando incompatibilidades. Por essa razão, conforme indica a curva do fluxo BIM, o 

período em que uma equipe se dedica ao detalhamento de um projeto acontece simultaneamente 

àquele em que ela possui maior capacidade de impactar custos e performance. Isso ocorre 

porque nessa etapa as mudanças de projeto ainda são de baixo custo, comparativamente à fase 

de construção da obra. 

BIM representa um novo caminho para a representação do Edifício Virtual, 
onde objetos digitais são codificados para descrever e representar 
componentes do real ciclo de vida da construção. [...] Contudo para que as 
mudanças possam ser implementadas com sucesso é necessário, além da 
maturidade organizacional, de ferramentas adequadas, técnicas e 
metodologias de trabalho que suportem a evolução do uso de ferramentas de 
desenho CAD para modelagem orientada ao objeto. (CRESPO; RUSCHEL, 
2007, p. 2). 

A previsibilidade dos resultados ainda na etapa de projeto também se estende aos aspectos 

de conforto ambiental da edificação. Para Lamberts, Ghisi, Pereira e Batista (2010), programas 

computacionais para simulação de edificações vêm sendo desenvolvidos com o escopo de 

viabilizar avaliações detalhadas da edificação quanto ao seu comportamento energético, 

térmico, acústico e de iluminação, entre outros. 

A escolha de partido formal adaptado ao clima local é outro aspecto importante no 

desenvolvimento de projetos. O uso de elementos arquitetônicos de proteção contra a insolação 

excessiva externa pode contribuir de forma significativa para uma percepção de maior conforto 

por parte do usuário, principalmente em áreas de climas áridos. Da mesma forma, os efeitos 

dessas escolhas também podem ser antecipados ainda na fase de projeto através de simulações 

computacionais. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Levando-se em conta tais considerações, foi escolhida para o desenvolvimento da 

pesquisa a edificação (Figura 2) do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental (Nema), 

situada em uma região de clima quente e seco, no semiárido nordestino. A referida edificação 

pertence a uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), a Universidade Federal do Vale 
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do São Francisco (Univasf)1. Segundo relatado por seus usuários, a edificação oferece boas 

condições de conforto térmico. 

Figura 2 – Edificação sede do Nema/Univasf 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 3 – Localização do Campus de Ciências Agrárias da Univasf (Petrolina – PE) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor sobre imagem extraída do Google Earth. 

  

                                                 
1   No período de 2008 a 2016, o autor desta pesquisa atuou como servidor, ocupando o cargo de Arquiteto e 

Urbanista da Univasf, universidade multi-campi vinculada ao Ministério da Educação (MEC) fundada há 12 
anos e localizada nos sertões pernambucano, piauiense e baiano. Criada em 27 de junho de 2002 e com sede 
na cidade de Petrolina em Pernambuco, a universidade possui campi nas cidades de Petrolina em Pernambuco; 
Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim na Bahia, e ainda em São Raimundo Nonato no Piauí. Ao tempo 
em que desenvolvia estratégias de projeto que viabilizassem maior conforto aos usuários das edificações 
construídas, o autor buscava simultaneamente a redução de custos de execução e de operacionalização. 
Desenvolveu o projeto arquitetônico do Nema e, desde 2016, é professor da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA. 
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A edificação estudada está implantada no Campus de Ciências Agrárias (Figura 3 e Figura 

4), que se situa em Petrolina – PE. O município dista aproximadamente 700 km da cidade do 

Recife, possui área de 4 561,87 km² e população estimada de 343 865 habitantes, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). As coordenadas geográficas do 

município são: latitude 09º 19’ 28” S e longitude 40º 33’ 34” W. 

Figura 4 – Limites do Campus de Ciências Agrárias da Univasf 

 
Fonte: Elaborada pelo autor sobre imagem extraída do Google Earth. 

O distrito sede de Petrolina está localizada a 376 m acima do nível do mar e, segundo o 

website oficial da prefeitura do município, o seu clima é classificado como semiárido quente – 

Bsh2 (PREFEITURA DE PETROLINA, 2018). A vegetação nativa da região é a Caatinga 

hiperxerófila e as chuvas, apesar de irregulares, concentram-se no verão. Como consequência, 

tem-se a baixa umidade do ar (58%) e tempo médio de insolação anual de 2 860 horas ao ano, 

ou seja, 32,6% do total de horas que possui 1 ano de 365 dias. 

Nesse contexto de altas temperaturas, é importante que o projeto de arquitetura seja 

pensado de forma a dotar a edificação de meios para controlar o excesso de aquecimento 

absorvido pelas aberturas, fachadas e coberturas, tornando o interior dos ambientes mais 

confortável para o desenvolvimento de atividades. Na Tabela 1 são apresentadas temperaturas 

máximas e mínimas, segundo dados do Laboratório de Meteorologia (LabMet/Univasf), para 

                                                 
2   Bsh: Clima quente de estepe. Segundo Ayoade (1996), a classificação de Köppen relaciona o clima com a 

vegetação e possui cinco grupos climáticos principais reconhecidos com base na temperatura e designados por 
letras maiúsculas de “A” a “E”. Dentro de cada grupo, outras subdivisões acrescem letras à classificação, a 
partir de características adicionais de temperatura e precipitação pluvial, totalizando 24 tipos climáticos. 
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os anos de 2015 a 2018, sendo que neste último ano os registros levam em conta apenas o 

período de janeiro a setembro. 

Tabela 1 – Temperaturas máximas e mínimas anuais registradas (ºC) 

 2015 
(ano inteiro) 

2016 
(ano inteiro) 

2017 
(ano inteiro) 

2018 
(até 30/09) 

Temperatura máxima anual 38,1 38,8 38,8 36,8 
Temperatura mínima anual 15,7 14,7 14,4 15,8 
Temperatura média anual 26,9 26,7 26,6 26,3 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelo LabMet/Univasf. 

Dessa forma, ressalta-se que esta pesquisa também foi motivada pela inexistência, pelo 

menos no âmbito da Univasf, de definições projetuais adaptadas à realidade local e às 

necessidades da universidade, o que pode concorrer para o desenvolvimento de projetos menos 

eficientes e de maior custo de manutenção para o órgão governamental. 

Órgãos públicos que terceirizam o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, ou mesmo 

aqueles que os desenvolvem internamente, poderiam ter diretrizes iniciais – a serem levadas 

em consideração nos processos de planejamento de edificações – já fundamentadas em 

definições que priorizassem aspectos de conforto térmico, impactando também a economia, a 

execução e a manutenção das obras. 

Por conta de restrições orçamentárias, o fator custo torna-se muito significativo, tanto em 

termos de execução, quanto em termos de manutenção das obras. Pelo fato de esse tipo de 

demandante (órgão público) depender da liberação de orçamento e sua disponibilização por 

parte do governo, é necessário que o uso de recursos seja maximizado no atendimento do 

público a quem se destinam as construções. 

Ademais, o crescimento da Univasf, fundada em 2002, foi rápido, se considerada a área 

construída atual (no ano de 2011 a universidade já contava com 107 106,58 m² de área 

construída; em 2018 esse número era de 173 064,03 m2). No entanto, a estrutura de 

planejamento e execução de obras não acompanhou de forma ideal esse crescimento, o que veio 

gerar a falta de indicadores de projeto que pudessem subsidiar o desenvolvimento de novas 

construções. 
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1.2 OBJETIVOS 

Assim, este trabalho objetivou, através da experiência adquirida nos processos de projeto 

da edificação escolhida (APÊNDICE A), avaliar as condições de conforto proporcionadas aos 

usuários bem como sua eficiência energética, de modo que se possa fornecer subsídios para a 

proposição de futuras recomendações a serem adotadas no planejamento das novas construções 

da universidade. 

Pretende-se, por fim, que os resultados desta pesquisa ensejem maior entendimento 

acerca de procedimentos de avaliação do conforto térmico e de eficiência energética em 

edificações localizadas em clima semiárido, o que pode auxiliar tanto a prática profissional 

quanto docente do autor deste trabalho. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O texto está dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 corresponde a esta introdução, o 

Capítulo 2 trata da revisão bibliográfica e apresenta iniciativas governamentais já existentes 

para a conservação de energia, conceituação sobre o conforto relacionado à edificação e relatos 

de outros estudos em que houve aplicação de regulamentos, normativos e simulações em 

estudos de caso. 

O Capítulo 3 apresenta a estrutura metodológica adotada na pesquisa, caracterizando o 

objeto de estudo e explicitando-se os procedimentos, parâmetros e sua forma de aplicação. 

Abordam-se o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), a construção do gráfico Nicol e a 

realização de aferições nos ambientes internos da edificação. 

O Capítulo 4 trata da aplicação dos procedimentos descritos na metodologia, a partir da 

avaliação dos sistemas da edificação (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) e dos 

dados coletados (tanto os aferidos in loco como os registrados na estação meteorológica). 

Por fim, o Capítulo 5 traz a discussão dos resultados, ao passo que o Capítulo 6 apresenta 

as considerações finais, incorporando indicações para trabalhos futuros. Como Apêndices 

foram incluídas plantas, cortes, fachadas e perspectivas do projeto arquitetônico da edificação 

que subsidiaram sua construção.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentadas referências que embasaram a análise realizada na 

pesquisa, relativas a programas governamentais e à conceituação do conforto em edificações. 

2.1 INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

Uma das iniciativas governamentais relacionadas à conservação de energia é gerida pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) com execução através da Eletrobras. Trata-se do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, conhecido por Procel. 

Criado em dezembro de 1985, o programa busca promover o uso eficiente da energia 

elétrica e combater desperdícios. As ações do Procel buscam promover o aumento da eficiência 

de bens e serviços, o conhecimento sobre o consumo eficiente da energia e o desenvolvimento 

de hábitos conscientes influenciando assim os investimentos necessários ao setor elétrico e 

reduzindo impactos ambientais, segundo dados do PROCEL INFO (2018) constantes em 

website. O programa, portanto, atua na implementação da eficiência energética em vários 

segmentos da economia através de: 

Equipamentos – identificação, por meio do selo PROCEL, dos equipamentos 
e eletrodomésticos mais eficientes, o que induz o desenvolvimento e o 
aprimoramento tecnológico dos produtos disponíveis no mercado brasileiro; 

Edificações – promoção do uso eficiente de energia no setor de construção 
civil, em edificações residenciais, comerciais e públicas, por meio da 
disponibilização de recomendações especializadas e simuladores; 

Iluminação pública (Reluz) – apoio a prefeituras no planejamento e 
implantação de projetos de substituição de equipamentos e melhorias na 
iluminação pública e sinalização semafórica; 

Poder público – ferramentas, treinamento e auxílio no planejamento e 
implantação de projetos que visem ao menor consumo de energia em 
municípios e ao uso eficiente de eletricidade e água na área de saneamento; 

Indústria e comércio – treinamentos, manuais e ferramentas computacionais 
voltados para a redução do desperdício de energia nos segmentos industrial e 
comercial, com a otimização dos sistemas produtivos; 

Conhecimento – elaboração e disseminação de informação qualificada em 
eficiência energética, seja por meio de ações educacionais no ensino formal 
ou da divulgação de dicas, livros, programas computacionais e manuais 
técnicos (PROCEL INFO, 2018). 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BD3C90184-7BCF-454B-A22E-31B8F2E1EE3C%7D&Team=&params=itemID=%7BC28C2387-3172-4D9F-B769-EB386F0961E5%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BCC4A0FEF-A8D7-41C0-BC18-66507F3192F8%7D&Team=&params=itemID=%7BD72C274C-52A8-4CED-B954-02556F4BC6AF%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BAF68EE34-2C16-4191-B005-B9A8582F5990%7D&Team=&params=itemID=%7B221EE2DD-1CDA-4F3D-9281-5FB51E5931B8%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BFE97B06C-FB9F-44BD-989B-0134530AF910%7D&Team=&params=itemID=%7B85E0B30D-27C1-4A89-86EB-AB4071AD2EBD%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7B1935D013-FD2E-4022-9BE8-3FA17AC8E72B%7D&Team=&params=itemID=%7BA5F89BB4-17DA-415A-8FCA-0E8DDD91CC6F%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D


REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 24 
 

 

2.1.1 O selo Procel 

Trata-se de um selo instituído em dezembro de 1993 pelo programa que permite ao 

consumidor, de forma rápida e simples, conhecer o consumo e a eficiência de equipamentos e 

eletrodomésticos (Figura 5). 

Figura 5 – O selo Procel 

 

Fonte: PROCEL INFO (2018). 

Conforme o PROCEL INFO (2018), os equipamentos a serem etiquetados são submetidos 

a ensaios e comparados a índices de consumo e desempenho pré-definidos por categoria em 

laboratórios, também definidos pela Eletrobras, já que o programa possui parcerias firmadas 

com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), universidades, 

laboratórios, pesquisadores e outros agentes, como as associações de fabricantes. 

2.1.2 Eficiência energética nas edificações 

Em relação a um dos segmentos de atuação do Procel, o de edificações, segundo dados 

do próprio website do programa, 

O consumo de energia elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45% do 
consumo faturado no país. Estima-se um potencial de redução deste consumo 
em 50% para novas edificações e de 30% para aquelas que promoverem 
reformas que contemplem os conceitos de eficiência energética em 
edificações. (PROCEL INFO, 2018). 

Portanto, do total da energia consumida em edificações praticamente metade do valor 

corresponde ao consumo em residências, sendo a outra metade destinada ao consumo em 

edificações comerciais e em edificações públicas. 

Assim, visando à conservação, nas edificações, de recursos naturais e seu uso eficiente 

(água, luz, ventilação, entre outros), o Procel trabalha na capacitação de laboratórios de 
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universidades brasileiras para atuarem na área de conforto ambiental, formando a chamada 

Rede de Eficiência Energética em Edificações (R3E), além de atuar nos segmentos de: 

• capacitação de profissionais; 
• promoção de novas tecnologias; 
• disseminação de boas práticas; 
• regulamentação e critérios de eficiência energética para edificações; 
• etiquetagem de edificações novas e existentes. (PROCEL INFO, 2018). 

No caso de prédios públicos, ainda de acordo com o PROCEL INFO (2018), estima-se 

que 70% do total da energia consumida nesse tipo de edificação são destinados ao uso de 

sistemas de iluminação e climatização. Nesses casos, a atuação do Programa foca 

principalmente na substituição dos equipamentos de menor eficiência e mudança de hábitos dos 

usuários. Esse tipo de ação, no entanto, não exclui o incentivo ao desenvolvimento de projetos 

de edificações mais eficientes não apenas públicas, mas também residenciais, já que todas estão 

aptas a serem avaliadas quanto à sua eficiência energética. 

Figura 6 – Etiquetas PBE Edifica: etapa de projeto 

   

Fonte: PROCEL INFO (2018). 

Essa avaliação das edificações é definida pelo Procel com o apoio do Inmetro, que emite 

a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para os sistemas de envoltória, 

iluminação e condicionamento de ar das edificações – em fase de projeto ou mesmo após 

construída – também chamada de “Etiqueta PBE Edifica” (Figura 6). Segundo o PROCEL 

INFO (2018), mais de 4 500 etiquetas foram concedidas desde o ano de 2009. 

Conforme já dito anteriormente, outras vertentes de atuação do programa Procel são os 

setores de iluminação pública, do poder público, da indústria e comércio e da difusão do 
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conhecimento. Neste último, além de trabalhar com ensino e pesquisa, busca criar e divulgar 

ferramentas educacionais avançadas em eficiência energética visando ao aperfeiçoamento da 

formação profissional. 

2.1.3 Procel Edifica 

Em 2003, o Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações (Procel Edifica) 

foi criado pela Eletrobras/Procel, contando com a parceria do Ministério de Minas e Energia, 

Ministério das Cidades (ambos do governo federal), universidades, centros de pesquisas entre 

outras entidades governamentais, tecnológicas e econômicas e o setor da construção civil, 

conforme o PROCEL INFO (2018). 

Seguindo os passos do Procel, que desde seu início promovia o uso racional de energia 

elétrica, o Procel Edifica trouxe a oportunidade de ampliação de ações e seu direcionamento 

para a conservação e uso eficiente não apenas da energia, mas dos recursos naturais nas 

edificações, no sentido de reduzir desperdícios e impactos sobre o meio ambiente. 

O Procel Edifica trabalha com seis campos de atuação: capacitação, tecnologia, 

disseminação, regulamentação, habitação e eficiência energética e planejamento, ainda de 

acordo com o PROCEL INFO (2018). 

2.1.4 Programa Brasileiro de Etiquetagem 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) foi inicialmente pensado, através de 

iniciativa do Inmetro ainda na década de 1980, para o setor automobilístico, por conta das crises 

do petróleo vivenciadas na década de 1970. O programa, que visava melhorar o uso da energia 

elétrica no país a partir da prestação de informações relativas à eficiência energética de 

equipamentos, foi ampliado e nomeado de Programa Brasileiro de Etiquetagem. 

O programa baseia-se na concessão da etiqueta nacional de conservação de energia 

(ENCE) e engloba produtos diversos, desde eletrodomésticos até edificações. Hoje já são 38 

programas de avaliação de conformidade em vários estágios de implementação, conforme o 

PBE EDIFICA (2018). 
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2.1.5 O selo Procel edificações 

Destinado a avaliar o nível de eficiência energética das edificações, dentro da categoria 

em que se enquadram, o selo foi instituído em 2014 e possui adesão voluntária ao programa. 

O ideal para a obtenção do selo é que seus critérios sejam levados em conta desde as 

etapas iniciais de projeto, quando é maior a possibilidade de impactar a redução de consumo 

energético futuro. 

A concessão do selo baseia-se principalmente no Regulamento Técnico da Qualidade 

para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-

C) e no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em 

Edificações Residenciais (RTQ-R) do Programa Brasileiro de etiquetagem para Edificações – 

PBE Edifica, sendo que ambos os regulamentos citados descrevem os requisitos necessários 

para avaliação da eficiência energética das edificações, conforme o PROCEL INFO (2018). 

No caso de edificações enquadradas no RTQ-C, são avaliados três sistemas: envoltória, 

iluminação e condicionamento de ar, podendo a avaliação acontecer de forma parcial, quando 

não se inclui os três sistemas, combinando-se obrigatoriamente neste caso a avaliação de 

envoltória com qualquer um dos outros sistemas (Figura 6). As avaliações realizadas pelo RTQ-

C podem ser feitas por dois métodos: o prescritivo e o de simulação computacional. 

Em edificações residenciais (uso do RTQ-R), as avaliações dizem respeito à envoltória e 

ao sistema de aquecimento de água. Após a análise com base no regulamento correspondente 

ao tipo de edificação (RTQ-C ou RTQ-R), há outro documento imprescindível na avaliação de 

obtenção da ENCE: o Regulamento de avaliação de conformidade do nível de eficiência 

energética de edifícios (RAC), no qual são apresentados os procedimentos e etapas a serem 

seguidas no requerimento de etiquetagem. 

A Eletrobras concede o selo após avaliação por entidade respaldada pelo Inmetro, 

denominada Organismo de Inspeção Acreditado, com escopo de Eficiência Energética em 

Edificações (OIA-EEE). O selo pode ser concedido ainda na etapa de projeto, valendo até a 

finalização da obra, como também após a finalização da edificação, quando será concedido de 

forma permanente. 
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Figura 7 – Etiquetas PBE Edifica – etapa de projeto/ etapa construída 

  

Fonte: PROCEL INFO (2018). 

A obtenção do Selo Procel Edificação decorre da obtenção prévia da Etiqueta PBE Edifica 

obrigatoriamente com avaliação “A” para os três sistemas avaliados: envoltória, iluminação e 

condicionamento de ar, no caso de prédios comerciais, de serviços e públicos (Figura 7). Em 

casos de edificação ainda em etapa de projeto, a avaliação pode ser realizada pelo método 

prescritivo ou pelo método de simulação. No caso de obras construídas, a avaliação decorre de 

inspeção diretamente no local. 

Com a entrada em vigor da Instrução Normativa SLTI n.º 2/2014, do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), do governo federal, a etiquetagem de edificações 

da Administração Pública Federal – direta, autárquica ou fundacional – passou a ser obrigatória. 

A instrução trata das regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores 

de energia e do uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos de 

edificações públicas federais, novas ou reformadas. 

Assim, novas edificações ou mesmo edificações que sofram reformas devem ter seus 

projetos desenvolvidos ou contratados de forma que se enquadrem nos parâmetros necessários 

à obtenção da ENCE Geral da Edificação construída classe “A”. O mesmo serve para a obra da 

edificação, que deve ter sua execução ou contratação de execução realizada de forma a obter a 

ENCE Geral “A”. 

Na Figura 8 é apresentada a rotina com os passos a serem percorridos na obtenção da 

ENCE, além de um breve resumo da instituição dos programas relacionados à conservação de 

energia. 
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Figura 8 – Histórico dos Programas e a rotina de obtenção da ENCE 

 

Fonte: Elaborada pelo autor baseado em PROCEL INFO (2018) e PBE EDIFICA (2018). 

O Selo Procel e a própria Etiqueta PBE Edifica também possuem parâmetros em comum 

com Certificações de sustentabilidade internacionais como Leadership in Energy and 

Environmental Design – LEED3 e com a Certificação AQUA4, o que pode agilizar etapas do 

processo de solicitação dessas certificações que já tenham sido comprovadas pelas etiquetas 

nacionais. 

 

2.2 A DINÂMICA DA EDIFICAÇÃO 

Uma das intenções do projeto da edificação é criar espaços que possam propiciar 

condições de abrigar atividades humanas a serem desenvolvidas com conforto, incluindo o 

conforto térmico. 

Conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), a influência de Le Corbusier na arquitetura do 

século XX, propondo a edificação como uma “máquina de morar” não é verdadeira, já que trata 

                                                 
3   A certificação internacional de construções sustentáveis LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), desenvolvida pela ONG americana U.S. Green Building Council é concedida no país pelo Green 
Building Council Brasil. 

4    AQUA é uma certificação internacional da construção sustentável desenvolvida a partir da certificação francesa 
Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale) e aplicada no Brasil exclusivamente pela Fundação 
Vanzolini. 
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a edificação como objeto que pode ter o seu funcionamento controlado apenas a partir das 

vontades do usuário: 

Uma edificação é muito diferente porque, apesar de ser verdade que ela possa 
ser controlada pelos seus ocupantes, a força geradora que atua sobre ela para 
criar conforto e abrigo é o clima e o tempo, e nenhum deles pode ser 
controlado, previsto, ou ligado e desligado. (ROAF; FUENTES; THOMAS, 
2009, p. 32). 

Segundo a visão de Roaf, Fuentes e Thomas (2009), as partes consideradas mais difíceis 

de controlar, ou seja, a parte mais dinâmica do sistema, tais como temperatura, ventilação 

natural, resfriamento passivo (entre outras interações humanas existentes entre a edificação e o 

usuário), são justamente as responsáveis por tornar a edificação um ambiente agradável. 

Apesar disso, Roaf, Fuentes e Thomas (2009) julgam pertinente considerar aspectos de 

ordem mais tecnicista e, segundo os autores, passíveis de avaliação segundo métodos 

científicos, tais como coeficiente de luz diurna, fluxos de energia, ventilação mecânica, entre 

outros, lembrando que apenas esses não seriam capazes de modelar e entender aquela parte 

mais dinâmica do sistema. 

O projeto de arquitetura das edificações não pode se abster em suas premissas do clima e 

também do tempo para os quais o projeto está sendo desenvolvido, trazendo portanto, a ideia 

da intrínseca relação entre objeto e seu local de implantação, incluídas aí especificidades 

relacionadas ao meio ambiente tanto social como físico. Essas premissas são a base do 

conhecimento de milênios de desenvolvimento de edificações, que, através da repetição e uso 

de ferramentas, permitiram que tais edificações fossem erguidas a partir de uma sequência de 

procedimentos complexos. 

Para Roaf, Fuentes e Thomas (2009), a edificação comporta-se como a pele de proteção 

do ser humano em relação ao meio ambiente em que vive, expondo-o mais ou menos às 

condições climáticas do local, a depender das intenções projetuais. Dessa forma, esses autores 

afirmam que a perda ou absorção de calor está diretamente relacionada à área de superfície que 

a edificação possui, quando dizem que: 

Para que possa reter calor ou frio, o prédio deve ser projetado com uma forma 
compacta, para que sua capacidade de trocas térmicas seja reduzida. (ROAF; 
FUENTES; THOMAS, 2009, p. 34). 

Além disso, proteger-se do sol com telhados amplos favorece edificações localizadas na 

zona tropical, dado tratar-se de uma região em que o aquecimento através de ganhos solares 
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não é desejável. Ao mesmo tempo, a orientação oeste para edificações torna-se a mais 

inadequada dado que no período mais quente do dia – momento em que já houve ganhos 

significativos de calor pela edificação – haverá também maior incidência do sol na fachada, 

potencializando o seu aquecimento. 

A edificação pode atuar, portanto, barrando o acesso da radiação solar direta e diminuindo 

o ganho de temperatura pela incidência solar, como pode também promover, com suas 

aberturas, a ventilação cruzada nos ambientes internos, resfriando levemente quando a 

temperatura do ar está próxima da temperatura de conforto. 

A composição estrutural das vedações e sua correspondente massa térmica pode servir 

também para o armazenamento do resfriamento noturno e combate ao excesso de ganho térmico 

diurno, caracterizando-se como uma edificação de núcleo frio. Um exemplo apresentado por 

Roaf, Fuentes e Thomas (2009) é a edificação construída por Jimmy Lim, uma versão moderna 

da casa tradicional5 da Malásia (Figura 9). 

Figura 9 – Casa tradicional da Malásia com núcleo frio em alvenaria 

 

Fonte: ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 47. 

 

                                                 
5    A casa tradicional da Malásia, região de clima quente e úmido, era construída sobre pilotis em madeira 

encaixada através de cunhas, com tetos altos e grandes aberturas. Dessa forma, a casa ficava protegida de 
inundações e promovia a ventilação cruzada através da edificação, ocasionando resfriamento interno e maior 
conforto. 
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A versão moderna da edificação, com núcleo interno construído com paredes de grande 

inércia térmica6, é amplamente ventilada e protegida da insolação por terraços e varandas 

circundantes, potencializando o resfriamento das paredes internas pelo movimento do ar 

noturno, mantendo-o frio. 

A grande demanda por combustíveis fósseis não renováveis e o custo da energia são 

questões que trazem à tona um prognóstico preocupante: a viabilidade de um modelo de 

edificação que não promove, por si só, a manutenção de condições confortáveis e habitáveis, 

ainda menos em situações de mudanças climáticas globais. 

O desenvolvimento de um projeto deveria, portanto, partir de uma compreensão que 

considerasse maior tempo de observação das condições do sítio em que se localizará a 

edificação, para que se possa entender qual é o nível de proteção necessário que se requer. 

Interpretando Roaf, Fuentes e Thomas (2009), a compreensão do clima de um local pode 

ser auxiliada por uma ferramenta conhecida como Gráfico Nicol. Trata-se de um gráfico de 

linhas construído a partir de quatro parâmetros. São eles: 

a) Média entre as temperaturas máximas do mês; 

b) Média entre as temperaturas mínimas do mês; 

c) Temperatura média - Tméd (média entre os parâmetros “a” e “b”); 

d) Temperatura de conforto - Tc. 

A temperatura de conforto, segundo Nicol e Humphreys (2002), é obtida conforme a 

equação (2), página 71. É importante citar que ela não representa uma temperatura única, mas 

uma média de temperaturas nas quais o usuário viria a se sentir confortável, sem que haja uso 

de climatização artificial (o que pode vir a ser potencializado pelo uso de materiais de grande 

inércia térmica, que de certa forma atrasam o aquecimento interno da edificação). Dessa forma, 

a partir da comparação entre a curva da temperatura interna média e a linha de temperatura de 

conforto é possível estimar a necessidade de resfriamento ou aquecimento demandados. 

  

                                                 
6   Conforme Lamberts, Dutra e Pereira (2014), a inércia térmica atua diminuindo a amplitude de temperatura 

interior em relação ao exterior, evitando picos, e pode ser percebida, por exemplo, quando a estrutura térmica 
de uma edificação armazena calor e o devolve durante a noite, após a diminuição das temperaturas externas. 
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Em uma boa edificação passiva e de grande inércia térmica, o ar interno aos 
poucos passa a uma temperatura intermediária entre a temperatura externa 
média e a temperatura interna média. Assim, pode-se traçar uma linha entre 
as duas, para indicar a temperatura do ar interno de uma edificação climatizada 
naturalmente, que é intermediária. (ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 
52). 

Assim, conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), em caso de o valor encontrado para a 

temperatura interna ser menor que a temperatura de conforto, haverá necessidade de 

aquecimento para que se atinja o conforto interno da edificação. Em caso contrário, a edificação 

deverá então ser resfriada. 

O Gráfico Nicol atua também no sentido de identificar situações críticas em relação ao 

clima exterior ao longo do ano, quantificando a necessidade de expor-se à sua interferência ou 

mesmo informando da necessidade de utilização de sistemas de climatização artificial, para 

além do potencial passivo já disponível na edificação. 

2.2.1 A abordagem adaptativa da edificação 

Análises de conforto podem se utilizar do princípio do conforto adaptativo. Segundo esse 

princípio, mudanças que produzem desconforto no usuário o incentivam a tomar atitudes que 

possam restabelecer seu conforto, conforme Nicol e Humphreys (2002). 

Segundo os mesmos autores, em pesquisas que se referem a condições de conforto, um 

pesquisador, em busca de prever a temperatura ou mesmo a combinação de variáveis térmicas 

que sejam consideradas confortáveis, acaba por utilizar também métodos estatísticos. No 

entanto, os autores reconhecem duas limitações neste tipo de trabalho: consideram que é difícil 

realizar medição de condições ambientais com precisão e, sobre os dados trabalhados, ressaltam 

a limitação de generalizar resultados a outros casos com base no estudo realizado em uma 

pesquisa específica. 

Nicol e Humphreys (2002), quando abordam a adoção de soluções projetuais que 

promovam o conforto, como utilização de sombreamento ou abertura de esquadrias, ressaltam 

que essas atitudes não produzem efeito direto sobre a temperatura de conforto calculada, mas 

permitem que o usuário direcione condições para seu maior conforto, o que caracteriza a 

abordagem do conforto adaptativo. 

Em edificações que não utilizam a ventilação natural, ou seja, naquelas que são resfriadas 

ou aquecidas artificialmente – diferentemente do escopo deste estudo – segundo Nicol e 
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Humphreys (2002), a relação é mais complexa, já que a temperatura externa é desvinculada da 

temperatura interna, sendo esta gerida diretamente com base no comportamento dos usuários. 

O uso de índices racionais na avaliação de conforto em situações reais são indicadores 

ruins das condições de conforto, já que a abordagem adaptativa pode alterar os resultados de 

uma edificação para outra. Com a disponibilização de artifícios ao usuário para que ele mesmo 

possa alterar o seu ambiente (abertura de janelas, por exemplo), de forma a alcançar as 

condições desejadas, é natural que a sensação de conforto seja alterada, independentemente do 

índice racional utilizado. Partindo de uma faixa de conforto de 2 ºC para cima e para baixo 

como intervalo de condições aceitáveis, tem-se a possibilidade de aumento desse alcance 

quando aos ocupantes é dado o acesso ao controle das condições, desde que esses controles não 

sejam ineficazes, inadequados ou inutilizáveis, conforme Nicol e Humphreys (2002). 

Os autores defendem ainda que a obtenção de ambientes internos com condições ideais 

provém de definições da edificação como: 1) forma; 2) disponibilidade de serviços ao usuário; 

e 3) condições climáticas da implantação. Com isso, seria possível, na visão de Nicol e 

Humphreys (2002), produzir padrões térmicos que não se baseassem em especificações de 

temperatura interna, sendo, neste caso, suficientes as características da edificação em relação à 

disponibilização ao usuário de ferramentas de controle referentes ao clima local. 

2.2.2 O isolamento térmico na edificação 

A função de isolamento térmico não se refere apenas ao resguardo quanto às condições 

climáticas externas, mas também à manutenção da situação interna encontrada na edificação, 

qualquer que seja. O isolamento, conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), pode ser aplicado 

em vedações de paredes e tetos, através da inclusão de materiais específicos, criando uma 

barreira entre interior e exterior (isolamento resistivo e isolamento refletivo), ou criado através 

das propriedades constituintes dos materiais que constituem a vedação (isolamento capacitivo). 

A manutenção de determinadas condições térmicas, portanto, vai depender de 

características próprias do material empregado para a função de isolamento, sendo importante 

para tal referência o parâmetro da capacidade calorífica (Tabela 2), que quantifica a energia que 

um material pode armazenar. A capacidade calorífica informa quanto de energia é necessária 

visando ao aumento de um grau Kelvin em uma massa de um quilograma do material que se 

está analisando. 
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Tabela 2 – Propriedades dos materiais 

 

Fonte: ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 87. 

O isolamento resistivo é caracterizado pelo uso de produtos mais comumente associados 

à isolação térmica como lã mineral, produtos de fibra de vidro, poliestireno expandido etc. Este 

tipo de isolamento busca evitar a convecção que ocorre através dos vazios contidos nas 

vedações, a depender do dimensionamento desses vazios, da condutividade e da viscosidade do 

líquido ou gás neles contidos e também da diferença de temperatura, conforme Roaf, Fuentes e 

Thomas (2009). 

O isolamento refletivo, assim como o isolamento resistivo, também trabalha com o 

acréscimo de um material isolante junto à estrutura de vedação existente, para que sobre ela 

possa atuar, sendo que neste caso é requerido um isolante confeccionado em material altamente 

refletivo, evitando-se assim a transferência de calor entre as partes constituintes de uma 

vedação, como no caso de uma parede dupla, por exemplo. Neste tipo de proteção, a espessura 

do material de isolamento utilizado é irrelevante, já que ele irá irradiar uma quantidade de calor 

diferente apenas com base em sua emissividade superficial (facilidade de movimentação do 

calor na superfície do material) e na diferença de temperatura entre as superfícies (material 

isolante e superfície irradiada). 
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O terceiro tipo de isolamento (capacitivo) não lança mão do uso de um outro material 

acoplado à vedação, mas utiliza as propriedades intrínsecas desta – incrementando a inércia 

térmica através do aumento de espessura – para controlar o fluxo de calor que é conduzido 

através da vedação, dentro de uma taxa que depende do seu valor de condutividade térmica. 

O isolamento capacitivo atua considerando a velocidade da transferência de calor em 

função da condutividade do material que compõe a vedação. No entanto, materiais de mesma 

condutividade térmica e diferentes massas podem ter comportamentos diferentes quando 

submetidos simultaneamente às mesmas mudanças de condições externas para um mesmo 

intervalo de tempo. Além de o fluxo de calor sofrer com o retardo térmico, atingindo o seu 

ápice em momentos diferentes nos dois materiais, a amplitude referente ao fluxo de calor 

também terá valores menores naquele de menor inércia térmica. Em gráfico reproduzido por 

Roaf, Fuentes e Thomas (2009), é demonstrada a variação de fluxo de calor em dois materiais 

distintos, conforme abaixo: 

1. chapa de poliestireno de 10 mm (U = 2,17 Wm²K); 

2. laje de concreto denso de 400 mm (U = 2,17 Wm²K). 

 

Figura 10 – Fluxo de calor ao longo do tempo em materiais (Steve Szokolay) 

 

Fonte: Reproduzido por ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 88. 

Verifica-se pela Figura 10 que a chapa de poliestireno tem variação no fluxo de calor 

mais significativa que a laje de concreto quando submetida às mesmas variações de temperatura 

externa para um período de 24 horas. Com principal atuação em isolamentos do tipo resistivo 

ou refletivo, materiais assim atuam instantaneamente, protegendo a vedação sobre a qual atuam. 
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O uso de material de grande inércia térmica, no entanto, acaba transformando a vedação em seu 

próprio material de isolamento, que neste caso é classificado como capacitivo. 

A atuação da inércia térmica do concreto é a responsável pela menor taxa de 

transferência de calor em relação ao outro material utilizado no experimento. Aumentar a 

inércia térmica através do incremento de espessura de parede pode, portanto, beneficiar a 

edificação no caso de climas mais extremos, ou apenas para protegê-la em picos de temperatura 

da estação quente, já que isto significaria o aumento de tempo até o alcance do pico de fluxo de 

calor (amplitude da curva). Essa diferença de tempo para que se alcance a amplitude máxima é 

também chamada de retardo térmico e a razão entre as amplitudes dos materiais é denominada 

fator de redução. 

2.2.3 A ventilação na edificação 

A ventilação tanto se refere ao movimento do ar que se dá dentro da edificação quanto ao 

que ocorre entre a edificação e o ambiente exterior. É um parâmetro de projeto importante, que 

incentiva o projetista a entender seu comportamento, algumas vezes na intenção de moldá-lo 

aos interesses projetuais. Como visto anteriormente, a ventilação atua diretamente na sensação 

de conforto aferida pelos usuários de uma edificação, tornando-a no mínimo mais tolerável, 

quando não confortável. 

O movimento do ar é iniciado através da diferença de pressões às quais está submetido. 

A pressão pode ser negativa, quando tende a succionar o ar de determinada edificação, ou 

positiva, quando o ar se projeta atingindo a edificação, caso essa esteja na rota de direção do 

vento. 

As condições que dão origem à movimentação do ar são essencialmente baseadas no 

gradiente de pressão e essas podem ser ensaiadas, por exemplo, através do balanço de aberturas 

realizado ainda em projeto, com o intuito de promover um maior aproveitamento da ventilação 

proporcionada. No estudo de caso apresentado a seguir, todos os ambientes foram dotados de 

aberturas para o exterior, sendo essas localizadas sempre em lados opostos, permitindo que a 

ventilação atravesse todo o ambiente. 

Observando-se os ventos ao redor de uma edificação, é possível perceber como se 

comportam e suas zonas de pressões negativas e positivas, tirando partido delas. Outras fontes 
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de variação de pressão, desta vez encontradas internamente à edificação, são aquelas que criam 

movimentações baseadas na movimentação das massas de ar, a depender da temperatura. 

O ar quente é menos denso do que o ar frio; assim, as variações de pressão 
que fazem com que as massas de ar quente subam também fazem com que as 
massas de ar frio desçam. Isso é chamado de “efeito chaminé” e pode ser usado 
para ventilar um espaço. Também pode ser conflitante com a ventilação 
cruzada causada pelo vento. (ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 120). 

A ventilação é importante para que se possa atingir não apenas os usuários da edificação, 

atuando de forma direta e proporcionando-lhes o conforto desejado, mas também de forma 

indireta sobre as condições a eles proporcionadas, quando atuando sobre a estrutura da 

edificação. Assim como o calor diurno pode ser armazenado para aquecer a edificação durante 

a noite, o frescor da ventilação noturna pode ser aproveitado para resfriar a estrutura da 

edificação, conferindo mais conforto aos usuários durante o dia seguinte. 

Em situações diurnas em que a intenção seja reduzir o desconforto do usuário através do 

resfriamento por convecção, há a possibilidade de o ar ingressante na edificação não estar 

necessariamente em temperatura adequada para causar essa sensação. Nesse caso, é possível 

usar estratégias direcionadas ao condicionamento passivo do ar externo antes que ele acesse a 

edificação. 

O uso de vegetação no caminho do vento ingressante é uma alternativa interessante. 

Barreiras vegetais que diminuam a velocidade e impacto do vento, bem como jardins baixos e 

corpos d’água podem atuar sobre a brisa que passa por eles, resfriando-a e deixando-a mais 

agradável quando do seu ingresso na edificação. 

Esses foram recursos utilizados no Nema, dado que, por uma decisão projetual, a abertura 

central do conjunto orienta-se em direção aos ventos dominantes (SE e L). Após a ocupação da 

edificação e consolidação do jardim, um pequeno lago foi implantado em um das faces do átrio 

central para potencializar o resfriamento da ventilação ingressante ao atravessá-lo (Figura 11). 

Jardins baixos são um exemplo clássico de um pequeno lago de resfriamento 
para dentro do qual o ar mais frio desce. [...] Os jardins frios, úmidos, bem 
sombreados ao redor da casa [...] podem baixar a temperatura de 2 a 5 ºC em 
climas quentes e secos. (ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009, p. 131). 

Os pisos das áreas externas adjacentes à edificação também têm sua contribuição de forma 

similar ao que acontece com o resfriamento evaporativo das áreas verdes. Pisos em materiais 

rígidos e de tonalidade clara refletem para o interior a luz do exterior, além de aquecer por 
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convecção o ar que por ele passa a caminho da edificação. O sombreamento de áreas adjacentes 

à edificação, quer seja através de elementos acessórios como toldos, vegetação ou mesmo 

através de soluções formais integradas à arquitetura como varandas, é uma alternativa que reduz 

a insolação excessiva ou indesejada. 

Figura 11 – Uso de jardim e lago de resfriamento no Nema (jun. 2017 às 17 h) 

 
Fonte: Autor, 2017. 

Afastando-se das faces limítrofes com o exterior do edifício em direção ao seu centro, 

Roaf, Fuentes e Thomas (2009) compara a edificação com o corpo humano, em que a 

temperatura corporal mais estável encontra-se em seu interior. Na região da pele, o que seria 

comparável à interface da edificação com clima exterior, a temperatura oscila mais quando 

comparada com o centro da edificação, dado que esse não está diretamente exposto às alterações 

diárias e sazonais do clima. Nesse sentido, ela faz uma leitura do que acontece na edificação, 

como se estivesse se referindo ao corpo humano: 

Cada recinto dentro de uma construção tem o seu próprio metabolismo ou 
temperatura própria interna, com ritmos diários e sazonais. (ROAF; 
FUENTES; THOMAS, 2009, p. 136). 

No entanto, a ventilação natural – por si só – não é capaz de combater todo o calor 

acumulado pela edificação, sendo necessário o emprego de alternativas combinadas para 

obtenção de melhores resultados. Conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), em casos de 

colchões de ar quente, por exemplo, que se formam próximos aos tetos dos ambientes, mesmo 
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com a associação de ventilação, nem sempre a pressão fornecida por ela é suficiente para 

contrapor a pressão que mantém o ar quente preso ao teto. 

2.3 SOBRE O CONFORTO E A PROJETAÇÃO 

O conceito de conforto térmico refere-se normalmente a um estado mental que expressa 

a satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Nesse sentido, o desconforto 

decorre de sensações de calor ou frio, ou seja, quando o corpo não consegue dissipar o calor 

produzido por seu metabolismo para manter sua temperatura interna, ou quando perde calor 

demais para o ambiente. Quanto maior for o trabalho do organismo para manter sua temperatura 

interna, maior será a sensação de desconforto. 

As variáveis de conforto térmico estão divididas em variáveis humanas (metabolismo e 

vestimentas) e variáveis ambientais (temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade 

do ar e umidade relativa do ar). 

Figura 12 – Diagrama do conforto humano 

 
Fonte: INMET (2017). 

Na Figura 12 são relacionadas condições de temperatura e umidade encontradas e a faixa 

de conforto gerada pela sua interseção. No entanto, variáveis como sexo, idade, raça, hábitos 

alimentares, peso, altura, etc. podem também exercer influência nas condições de conforto de 

cada pessoa. 

O conforto térmico proporcionado por uma edificação aos seus usuários também provém 

de outros aspectos como decisões projetuais adotadas ainda em fase de planejamento. Essas 
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decisões, desde a escolha da implantação do edifício no sítio, já começam a participar do 

resultado final do projeto. 

[...] é no projeto arquitetônico que se lança o desafio aos projetistas no sentido 
de harmonizar os diferentes critérios e indicadores do conforto na busca da 
melhor solução de conjunto, segundo as exigências específicas de cada caso. 
As decisões de projeto, seja a definição da orientação do edifício, escolha do 
tipo de janelas e de proteção, da volumetria, cores e materiais de 
revestimentos, funcionalidade dos espaços e o tipo de desenho do mobiliário, 
têm no conforto ambiental um importante parâmetro. (KOWALTOWSKI; 
LABAKI; PINA; BERTOLLI, 1998, p. 374). 

Na Figura 13, observa-se a localização do Nema (indicado pela seta) no Campus de 

Ciências Agrárias, em meio à aridez da vegetação própria do clima da região. À esquerda do 

Nema, vê-se um grupo de vegetação mantido através de irrigação, criando um entorno mais 

agradável aos usuários das edificações. 

 

Figura 13 – Localização do Nema no Campus de Ciências Agrárias da Univasf 

 
Fonte: Elaborada pelo autor sobre imagem extraída do Google Earth. 

A decisão referente à disposição dos blocos do Nema no terreno e suas implicações em 

relação ao sol incidente e ventos dominantes foi guiada também pelas circunstâncias do 

desenvolvimento do projeto à época, em que havia a possibilidade de a edificação ser apenas 

parcialmente executada. 

Assim, a opção por segmentá-la em blocos (Figura 14), desde que a integração entre eles 

não fosse perdida, foi tomada para que se pudesse enfrentar as condições climáticas do sítio da 

melhor forma possível em relação à orientação. Respeitando este princípio, foi previamente 
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definido um repertório de proteção quanto à incidência solar externa, a saber, o uso de beirais, 

paredes duplas e painéis de cobogó. 

 

Figura 14 – Blocos do conjunto Nema dispostos no terreno 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

 

É necessária também ao projetista a capacidade de antever quais são as melhores soluções 

para atingir seus objetivos projetuais relacionados ao conforto térmico, quer seja através da 

literatura disponível, da sua vivência projetual ou do uso de tecnologias. 

O conforto térmico depende de um complexo de parâmetros relacionados aos 
processos de troca de calor entre a edificação e o ambiente externo. Estes são 
definidos pelas propriedades higrotérmicas dos materiais e componentes, a 
insolação, a ventilação e a inércia térmica. Para serem obtidas condições de 
conforto térmico, é necessário levar em conta as condições climáticas da 
região, o entorno e as atividades previstas. A complexidade dos fenômenos 
envolvidos exige atitudes projetuais flexíveis, com uma série grande de 
processos de tentativa e erro e de tomada de decisões em relação às prioridades 
de alguns aspectos, quando não é possível atender a todas as exigências de 
conforto. (KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA; BERTOLLI, 1998, p. 375). 

As decisões de projeto adotadas no Nema guiaram-se inicialmente pela minimização do 

uso de climatização artificial, buscando-se, em vez disso, o aproveitamento das condições 

naturais, embora áridas, para o condicionamento da edificação.  



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 43 
 

 

Figura 15 – Circulações externas e átrio central no Nema 

 
Fonte: Autor, 2017. 

As circulações comuns da edificação foram expostas ao ambiente externo, tornando-as 

amplas e integradas ao átrio central em solo permeável (Figura 15). No entanto, podem ainda 

conformar espaços, como acontece com o pátio coberto que também faz parte da circulação 

externa contínua e que interliga os ambientes (Figura 16). 

Figura 16 – Pátio coberto no Nema 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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Não apenas a composição formal da edificação é importante, mas o conhecimento das 

características físicas e químicas dos materiais empregados na construção pode atuar 

diretamente no resultado de maior conforto térmico. 

A utilização de materiais de construção, seja para conduzir ou criar resistência 
ao calor, é otimizada quando são combinadas características de diferentes 
materiais. A presença de água e ar nos materiais gera comportamentos 
térmicos diferentes. Nesse caso, a forma do material passa a ser importante. 
(OLIVEIRA; RIBAS, 1995, p. 27). 

O uso equivocado dessas características constituintes, aliadas a formas que não 

contribuem com o conforto térmico podem resultar em soluções equivocadas conforme relatado 

por Holanda (1976): 

[...] a luz no nordeste é uma alegria diariamente renovada: ela solta os objetos 
no espaço, ao definir fortemente suas superfícies e contornos. Sob esta luz, no 
entanto, não se pode pensar numa fachada tratada com uma modenatura 
delicada e sutil, pois sua leitura provocará idêntico desconforto de quando se 
observa uma fotografia com excesso de exposição, onde apenas se pressente 
a presença dos detalhes. (HOLANDA, 1976, p. 23). 

A texturização das fachadas do Nema – promovida pelo uso de elementos vazados de 

concreto – se por um lado buscou minimizar a incidência solar sobre as janelas, por outro, 

contrapunha o uso da parede cega externa pintada na cor branca, reduzindo eventual 

desconforto visual ao observador da edificação (Figura 17). 

Figura 17 – Fachadas lateral e posterior do Nema 

 
Fonte: Autor, 2015. 

A vivência projetual pode mostrar quais soluções podem atuar no aumento de conforto 

da edificação e qual a aplicação mais conveniente e contextualizada, enquanto a literatura pode 

indicar os materiais mais adequados ao clima da região. O uso da tecnologia por sua vez permite 
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agregar esses e outros conhecimentos, aplicando-os a simulações, ainda na etapa de projeto, a 

fim de se obter a otimização de resultados e recursos. 

[...] análises são feitas simultaneamente ao desenvolvimento do modelo, 
trazendo, portanto, benefícios quanto à qualidade do projeto em execução e à 
diminuição do tempo necessário para a efetuação de tais avaliações. (LIMA, 
2014, p. 4). 

Tratando-se, portanto, de ganhos no que se refere ao conforto térmico em edificações, 

pode-se verificar que a bibliografia enumera três importantes aspectos do conhecimento: 

vocabulário formal, propriedades dos materiais e condições climáticas e geográficas do local 

do sítio. Agregando esses três conhecimentos, o projetista aumentará sua habilidade de 

desenvolvimento projetual e de apresentação de propostas com maior eficiência no quesito 

conforto. 

A normalização é outro aspecto que pode incentivar ou mesmo exigir o cumprimento 

mínimo de desempenhos diversos nas edificações. Em estudo desenvolvido por Fossati e 

Lamberts (2010) sobre a aplicação do método prescritivo do RTQ-C em edifícios de escritórios, 

os autores elencam dois importantes fatores de influência na eficiência energética da envoltória 

de edificações: o percentual de aberturas nas fachadas e o uso de proteções solares. 

Quanto maior o percentual de abertura, menor tende a ser o nível de eficiência 
da envoltória quando nenhuma outra medida construtiva é utilizada para 
amenizar tal efeito. A orientação das fachadas é uma variável importante e 
atrelada ao percentual de abertura, uma vez que, se a orientação for favorável, 
as aberturas poderão possuir áreas maiores. (FOSSATI; LAMBERTS, 2010, 
p. 67). 

Em relação ao uso de proteções solares os mesmos autores o elencam como segundo fator 

de maior influência na envoltória e reconhecem que essa alternativa, apesar de aumentar o nível 

de eficiência energética atingida, é uma estratégia pouco explorada nos edifícios de escritórios 

brasileiros (FOSSATI; LAMBERTS, 2010). 

Ao tempo em que Fossati e Lamberts (2010) ressaltam que o RTQ-C não se trata de um 

normativo que venha a fixar parâmetros, mas estimular os projetistas a combinar soluções para 

um maior nível de eficiência, tais autores afirmam que: 

[...] o RTQ-C surge como uma ferramenta para estimular o emprego de 
técnicas de projeto e estratégias bioclimáticas para a criação de soluções 
arquitetônicas mais adequadas ao ambiente climático em que estão inseridas. 
(FOSSATI; LAMBERTS, 2010, p. 67). 
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Outro normativo existente – a NBR 15575 – trata de estabelecer responsabilidades e 

níveis de segurança, conforto e resistência que deve possuir cada um dos sistemas que compõem 

um imóvel, a saber: estrutura, pisos, vedações, coberturas e instalações (Figura 18). Assim, a 

norma7 busca associar a qualidade de produtos aos resultados conferidos ao consumidor, 

através de instruções com base nas quais podem ser feitas as avaliações. 

Figura 18 – Requisitos de desempenho da NBR 15575 

 
Fonte: AsBEA, 2017, p. 6. 

O desenvolvimento da NBR 15575 baseou-se nas necessidades do usuário em relação à 

edificação exposta a intempéries e condições derivadas do uso (condições de exposição). Estas 

condições acabam por gerar uma sequência de requisitos de desempenho (características a 

serem atendidas), critérios de desempenho (quantificação) e os métodos de avaliação a serem 

utilizados nessa análise. 

A aplicação do referido normativo como análise de edificação encontra-se citada em 

trabalho realizado por Silva e Ghisi (2014), em que os autores analisam o desempenho térmico 

de envoltória de edificação residencial, através da comparação entre dois métodos de avaliação 

de desempenho, sendo um deles a NBR 15575. 

                                                 
7   A ABNT NBR 15575, de julho de 2013, também conhecida como Norma de Desempenho de Edificações 

Habitacionais, é uma norma brasileira que tem a finalidade de estabelecer parâmetros de conforto e segurança 
em imóveis residenciais e é subdividida em 6 partes: requisitos gerais, sistemas estruturais, sistemas de pisos, 
sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários. 
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O outro método baseou-se no “Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de 

Eficiência Energética de Edificações Residenciais” (RTQ-R), documento do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem, vinculado ao Procel (originalmente pensado para aplicações no setor 

automotivo, tendo sido depois ampliado, ganhando o nome de PBE, conforme já explanado 

anteriormente). 

Uma edificação unifamiliar de interesse social foi analisada para o clima de Florianópolis, 

em Santa Catarina, percebendo-se ao final das medições que os métodos não convergiam em 

seus resultados na maioria dos casos quando comparados para a mesma situação de nível de 

desempenho, finalizando o trabalho com recomendações em relação aos métodos: 

O consumo com aquecimento do RTQ-R e o inverno da NBR 15575-1 sempre 
apresentaram as maiores discordâncias. A falta de cargas internas, a 
simplificação da ventilação natural e o fato de usar um programa de simulação 
dinâmica (EnergyPlus) para realizar simulações de dias típicos podem ser as 
causas da discordância dos métodos em alguns casos. [...] 

Mais estudos podem ser realizados considerando outras tipologias e climas do 
Brasil para verificar se os métodos realmente diferem. Da mesma forma, há a 
necessidade de se estudarem as configurações subjetivas da NBR 15575-1 
referentes ao dia típico de projeto, como a radiação solar direta, os dias do ano 
considerados para o inverno e o verão, e o tipo de céu. (SILVA; GHISI, 2014, 
p. 228). 

Outro trabalho consultado, desenvolvido por Queiróz, Schimaniak, Santos e Grigoletti 

(2015), focou em apresentar as capacidades e limitações do programa computacional Autodesk 

REVIT®, o mesmo utilizado para o desenvolvimento do projeto da edificação definida como 

estudo de caso nesta dissertação, e também um dos programas computacionais inicialmente 

utilizados neste trabalho para análise de comportamento térmico. 

Segundo Queiróz, Schimaniak, Santos e Grigoletti (2015), o REVIT® é um programa já 

bem conhecido pelos profissionais da área e sua interface é amigável, permitindo avaliar e 

tomar decisões enquanto se busca uma arquitetura eficiente e que se comprometa com os 

impactos que produz. Após os resultados encontrados, é feita uma ressalva, já que: 

Quanto à saída de dados, ocorrem limitações, principalmente no que se refere 
às temperaturas internas dos ambientes, pois o programa não gera dados neste 
aspecto, considerados [sic] as principais informações para uma avaliação 
efetiva de desempenho térmico pela norma NBR 15575-1. (QUEIRÓZ; 
SCHIMANIAK; SANTOS; GRIGOLETTI, 2015, p. 40). 

Os autores finalizam com a intenção de comparar os resultados encontrados com valores 

obtidos em simulações no EnergyPlus, outro programa computacional de avaliação energética, 
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a fim de que sejam melhor caracterizadas as potencialidades e limitações da ferramenta 

analisada. 

Em outro trabalho, Conceição e Leite (2016) avaliaram comparativamente a 

transmitância térmica e absortância à radiação solar dos sistemas de vedação vertical e de 

cobertura, comparando os valores obtidos com aqueles recomendados pelas normas NBR 

15575 (2013) e NBR 15220 (2005). A avaliação se deu através de procedimento denominado 

Simplificado8, conforme Sorgato et al. (apud CONCEIÇÃO; LEITE, 2016). Além do 

procedimento citado, há dois outros recomendados pela norma: o da simulação computacional 

e o da medição in loco. 

Apesar do direcionamento da norma a edificações residenciais, foram utilizados como 

objeto de estudo um shopping center e um restaurante, buscando os valores da norma como 

parâmetros de referência quanto ao conforto. Além disso: 

[...] aplicou-se um tipo de questionário aos responsáveis de cada 
estabelecimento com o objetivo conhecer a sua percepção de conforto térmico 
e os materiais utilizados na construção das edificações e outro tipo de 
questionário aplicados a dois clientes com o objetivo conhecer a percepção do 
conforto térmico das edificações por parte do seu público. (CONCEIÇÃO; 
LEITE, 2016, p. 719). 

Foi relatada como dificuldade a obtenção de informações sobre as propriedades térmicas 

de materiais utilizados na edificação: 

Uma dificuldade enfrentada para a realização deste trabalho foi encontrar 
valores da transmitância térmica, inclusive usou-se um catálogo do 
INMETRO (2013); quando não encontrado o valor real do material foi 
adotado o valor cujas características e funções são similares. Além disso, por 
falta de informações sobre a descrição dos vidros utilizados pelas duas 
edificações, os mesmos não foram analisados. (CONCEIÇÃO; LEITE, 2016, 
p. 724). 

Dado que apenas uma das edificações alcançou os requisitos recomendados pelos 

normativos, os autores recomendam que sejam feitos mais estudos através dos métodos não 

utilizados por eles, que seriam a simulação computacional e a medição de temperatura in loco 

na edificação. 

                                                 
8   Conforme o item 11 da ABNT NBR 15575-1, o procedimento de análise denominado simplificado verifica o 

atendimento aos requisitos e critérios para os sistemas de vedação e coberturas, conforme ABNT NBR 15575-
4 e ABNT NBR 15575-5. Caso o resultado seja considerado insatisfatório, o desempenho térmico da edificação 
deverá então ser analisado por outro método citado no documento, denominado de simulação computacional. 
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A partir da experimentação realizada por outros pesquisadores, optou-se pela aplicação 

do RTQ-C sobre o estudo de caso deste trabalho, aliado à obtenção e aferição in loco de dados 

para uma análise do que foi efetivamente alcançado após a execução da edificação em termos 

de conforto térmico. A seguir, no Capítulo 3, são apresentados o objeto de estudo desta pesquisa 

e os métodos a ele aplicados na caracterização de sua condição de conforto térmico. Serão 

tratados temas relacionados ao RTQ-C, gráfico Nicol e aferições realizadas in loco. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, além de definições a respeito da metodologia adotada no trabalho, é 

caracterizado o objeto de estudo e são explicitados os procedimentos, parâmetros e a forma de 

aplicação. São abordados o RTQ-C, o gráfico Nicol e as aferições nos ambientes internos da 

edificação. 

3.1 DEFINIÇÕES 

Tratando-se do campo da ciência, a construção do conhecimento, sua ratificação ou 

mesmo a negação de um conhecimento preexistente, segundo Lakatos e Marconi (2010), se 

caracterizam pela investigação e utilização de métodos científicos, sendo esta uma condição 

indispensável para sua classificação nesse campo. Meios que priorizavam a observação 

científica e o raciocínio na explicação de fatos, introduzidos principalmente a partir do século 

XVI, começaram a caracterizar a ciência dentro dos moldes em que ela é conhecida atualmente. 

Para esta pesquisa, de natureza9 aplicada, que é aquela que objetiva gerar conhecimentos 

de aplicação prática, direcionados à solução de problemas específicos (como, por exemplo, o 

uso de elementos formais arquitetônicos que visem aumentar o conforto térmico da edificação), 

foi a adotada a abordagem10 do tipo quantitativa, baseada no pensamento positivista lógico, em 

que há a ênfase de regras de lógica, raciocínio dedutivo e mensuração de aspectos da 

experiência humana, conforme Gerhardt e Silveira (2009). 

Quanto aos objetivos11 da pesquisa, esta é classificada como exploratória, ressaltando o 

problema levantado para maior clareza e construção de hipóteses, conforme Gil (apud Gerhardt 

e Silveira, 2009). A investigação sobre elementos formais utilizados na obra e, ainda, em que 

medida esses elementos contribuíam para o conforto térmico da edificação desde a etapa de 

projeto, fazem parte do escopo do presente estudo. 

                                                 
9   Quanto à natureza, Gerhardt e Silveira (2009) classifica a pesquisa em básica e aplicada. 
10  Quanto à abordagem, Gerhardt e Silveira (2009) classifica a pesquisa em qualitativa e quantitativa. 
11   Quanto aos objetivos, Gil (apud Gerhardt e Silveira, 2009) classifica a pesquisa em exploratória, descritiva e 

explicativa. 
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O trabalho de pesquisa científica também necessita de um método12 a ser aplicado, que é 

o que define procedimentos para a descrição e explicação do que foi delimitado como problema. 

O método científico pode ser definido como: 

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 
as decisões do cientista. (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 65). 

O método deve incluir desde a descoberta do problema até a comprovação da solução 

elencada para ele, antes do que são estruturadas inúmeras outras etapas. Ainda de acordo com 

Lakatos e Marconi (2010), ao fim da investigação, o ciclo pode vir a ser reiniciado, caso a 

solução encontrada – quando posta à prova – não resultar satisfatória. 

Assim, o método monográfico foi o escolhido e empregado neste trabalho em razão de 

sua utilização para estudo de determinados indivíduos ou condições, entre outros, com a 

finalidade de obter generalizações; além disso, ao investigar o tema, observam-se fatores que o 

influenciaram, analisando todos os seus aspectos, conforme Lakatos e Marconi (2010). Neste 

trabalho, visando à aplicação do método, foi escolhida como estudo de caso a edificação sede 

do Nema, localizada no município de Petrolina – PE. 

Em relação aos procedimentos13 utilizados, foram adotados nesta pesquisa os 

levantamentos bibliográfico, documental (entre eles levantamentos de dados fornecidos por 

uma estação meteorológica existente) e o estudo de caso, neste último através de aferições de 

dados in loco. 

Além disso, foi empregada neste trabalho inicialmente a revisão de literatura sobre os 

temas de conforto ambiental relacionado ao projeto da edificação e simulações de conforto 

ambiental encontradas em trabalhos científicos, livros e materiais na internet. 

                                                 
12    Classificações quanto ao método para a pesquisa científica conforme Lakatos e Marconi (2010): 

• Métodos de abordagem: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético; 
• Métodos específicos das ciências sociais: histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, 

funcionalista, estruturalista, etnográfico e clínico. 
 

13   Segundo Gerhardt e Silveira (2009) os procedimentos de pesquisa dividem-se em: pesquisa experimental, 
bibliográfica, documental, pesquisa de campo, pesquisa ex-post-facto, pesquisa de levantamento, pesquisa com 
survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisa-ação, pesquisa etnográfica e etnometodológica. 
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Simultaneamente, o aprimoramento do modelo numérico utilizado na etapa de projeto e 

execução da obra da edificação estudo de caso, através de programa BIM, e a utilização 

posterior do mesmo modelo em simulações térmicas em programas computacionais. 

A instrumentação e aferição do desempenho térmico da edificação objeto de estudo foi 

realizada através de equipamentos próprios conforme metodologia de obtenção deste tipo de 

dado para uma edificação em momentos de sua não utilização pelos usuários. Ainda foi 

realizada a avaliação da edificação objeto de estudo através de outros parâmetros conforme 

descritos por regulamentos de eficiência (RTQ-C) e por metodologias de outros autores, como 

Nicol e Humphreys (2002). 

Ao final, foram verificadas limitações e potencialidades do uso de elementos 

arquitetônicos na composição do projeto que contribuíram com o incremento de conforto da 

edificação para o usuário, que podem vir a guiar tanto a docência quanto a atividade do 

profissional arquiteto e urbanista. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

A partir deste ponto, é caracterizado o objeto desta pesquisa, além de serem apresentadas 

as duas formas de coleta e análise de dados para o estudo da edificação do Nema. Foi utilizado 

como objeto de estudo o prédio desenvolvido e construído a fim de abrigar as atividades do 

Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental (Nema), no Campus de Ciências Agrárias da 

Univasf, localizado fora do perímetro urbano do município de Petrolina, em Pernambuco 

(Figura 19). 

O Nema, entre outras atribuições, apoia as atividades de dois programas ambientais do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF): 

Programa Básico Ambiental de Conservação de Fauna e Flora; e Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas, executando atividades de resgate de espécies da flora, inventário e 

monitoramento de cobertura e diversidade vegetal. 
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Figura 19 – Perspectiva do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

 

À época, a necessidade de economia de recursos na execução da edificação era condição 

importante no desenvolvimento do projeto, pois dispunha-se de montante financeiro inferior ao 

considerado necessário à execução de uma edificação destinada ao Nema (Figura 20). 

 

Figura 20 – Fachada principal do Nema recém-inaugurado 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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Esperava-se o desenvolvimento de um projeto de edificação que viesse a ser executada 

com técnica construtiva convencional e que fosse capaz de trazer ao Campus um novo olhar 

quanto a possibilidades de convivência com a insolação local (Figura 21). 

 

Figura 21 – Acesso principal do Nema: coberta-circulação protege o acesso da edificação 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 

O diretor do Nema no período de desenvolvimento desta pesquisa foi quem acionou, à 

época, a Assessoria de Infraestrutura da Univasf para que fosse desenvolvido um projeto de 

construção de uma sede para o núcleo. Discussões a respeito então se seguiram no sentido de 

apresentar o que era possível com o orçamento estimado, ao mesmo tempo em que 

possibilidades eram pensadas, quer fossem visualizando a redução do programa ou alterando 

materiais utilizados em outros estudos preliminares desenvolvidos, quer fossem segmentando 

a proposta em etapas de execução. Nesta etapa do projeto, a diretriz principal era que 

alternativas notadamente de alto custo não poderiam ser usadas (como pele de vidro, por 

exemplo, usada em outros prédios do campus). 

A edificação teve então seu projeto desenvolvido e, após a discussão sobre outras 

alternativas ainda em estágio de estudo preliminar, chegou-se à proposta atualmente implantada 

no terreno, a qual possui um total de 700,00 m² de área construída dispostos em um único piso 

(Figura 22 e Figura 23). 
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Figura 22 – O Nema implantado no Campus de Ciências Agrárias 

 
Fonte: Arivaldo Leão de Amorim, 2016. 

 

A conexão entre os três blocos (distribuídos em planta em formato de “U” criando um 

átrio) é feita através de uma cobertura única que também serve de hall de entrada e recepção. 

 

Figura 23 – Implantação do projeto do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 
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Figura 24 – Planta baixa do projeto do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

 

A edificação possui circulações não enclausuradas e é subdividida em três blocos: 1) 

administração e serviços; 2) auditório e laboratório; e 3) coleções e laboratórios (Figura 24). 

 

Figura 25 – Átrio central do Nema 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Permeando todos os blocos, tem-se a distribuição de exemplares diversos da flora, com 

vistas a criar um microclima no átrio central da edificação (Figura 25). 
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Figura 26 – Vegetação em jardins cobertos do Nema 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Mesmo em áreas cobertas, adjacentes às circulações externas dos blocos, foram 

destinados espaços para o cultivo de vegetação, conforme a Figura 26, principalmente no bloco 

2, que não é ligado diretamente ao átrio central do Nema. 

A edificação, mesmo tendo sido segmentada em blocos na etapa de projeto, foi executada 

de uma só vez pela Univasf. No desenvolvimento da pesquisa, no entanto, optou-se por utilizar 

os blocos como se cada um deles fosse uma edificação independente com orientação própria. 

Em cada bloco, além dos espaços de circulação externa, foi escolhido um ambiente, desde 

que fosse interno, para realizar as aferições in loco de temperatura, umidade relativa e 

velocidade do ar. Os blocos a que se referem o trabalho estão explanados a seguir. 

No bloco 1 estão concentrados os ambientes de serviço (copa e banheiros), além da 

administração do núcleo (Figura 27). Trata-se de um bloco muito exposto ao sol poente, em 

que se optou por remover, ainda em projeto, parte da proteção em painel de cobogós da área 

dos banheiros, pois se considerou necessária a maior exposição desses ambientes à incidência 

solar, em razão da redução de área de aberturas (janelas altas) e consequente redução de 

iluminação interna. 
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Figura 27 – Bloco 1: administração e serviços do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

O bloco 2 (Figura 28) abriga um laboratório e o auditório e corresponde ao bloco com 

maior exposição ao sol poente, utilizando-se do painel de cobogós em toda a face noroeste para 

minimizar a insolação. 

Figura 28 – Bloco 2: auditório e laboratório do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 
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O bloco 3 é o mais extenso do conjunto (Figura 29) e tem sua maior face voltada para o 

nordeste, que é totalmente protegida pelo painel de cobogós. Nele se encontram um laboratório, 

salas de apoio e o herbário. 

Figura 29 – Bloco 3: coleções e laboratórios do Nema 

 
Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

A escolha dos três ambientes nos blocos da edificação – copa no bloco 1, auditório no 

bloco 2 e sala do diretor no bloco 3 – foi motivada pelo baixo potencial de interferência dos 

usuários nos referidos ambientes ao longo do processo de aferições in loco. Tal interferência se 

refere à mudança de condições de temperatura a partir do acionamento e/ou desligamento de 

equipamentos em geral como condicionadores de ar, computadores e eletrodomésticos dentro 

do turno de aferições. As setas vermelhas (Figura 27 a Figura 29) indicam os ambientes internos 

escolhidos para as aferições in loco. 

A decisão de realizar a presente pesquisa a partir dessa edificação se deu em razão dos 

relatos sobre a sensação de conforto percebida pelos usuários, ainda que esta não tenha sido o 

objeto da análise. Os relatos indicavam: 1) menos calor dentro de ambientes quando não 

refrigerados; e 2) a menor incidência solar direta nas áreas internas, se comparadas às condições 

de trabalho em outras edificações do mesmo campus da Univasf. 

Durante a etapa de planejamento e desenvolvimento do projeto da edificação (Figura 30), 

faziam parte das diretrizes duas premissas iniciais: 1) otimizar a área construída, materiais e 

técnica de execução visando ao orçamento estimado para a construção da edificação à época – 

ano de 2013 – que era em torno de R$ 1 300 000,00; e 2) conferir conforto aos ambientes através 
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de soluções formais de arquitetura que pudessem ser aplicadas ao clima quente e seco da região 

tais como: 

• proteção de fachadas externas através do uso de beirais, paredes duplas nas empenas e 

painéis de cobogó (elementos vazados de concreto); 

• promoção da ventilação natural através do uso de aberturas amplas, de circulações não 

climatizadas e de orientação solar de implantação mais favorável ao conjunto. 

 

Figura 30 – Vista dos arredores da edificação analisada 

 

Fonte: Arivaldo Leão de Amorim, 2016. 

Pelo fato de o prédio ser composto de blocos independentes de mesmo partido 

arquitetônico e materiais utilizados, mas com dimensões e orientações de implantação diversas, 

a análise considerou cada um deles em sua individualidade conforme já dito, como se fossem 

edificações separadas, para um comparativo da mesma técnica construtiva aplicada em 

diferentes implantações. 
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3.3 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO A NBR 15220 

A NBR 15220 é uma norma brasileira que trata do desempenho térmico de edificações e 

é subdividida em cinco partes: 

• Parte 1: definições, símbolos e unidades; 

• Parte 2: métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso 

térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações; 

• Parte 3: zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações 

unifamiliares de interesse social; 

• Parte 4: medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da 

placa quente protegida; 

• Parte 5: medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método 

fluximétrico. 

Figura 31 – Zoneamento bioclimático brasileiro 

 

Fonte: ABNT NBR 15220-3, p. 3. 

A norma, além do zoneamento bioclimático brasileiro, traz parâmetros e condições de 

conforto, diretrizes construtivas por zona e estratégias de condicionamento térmico. Na Figura 
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31 é apresentada a subdivisão do território brasileiro em oito zonas bioclimáticas segundo a 

norma, que lista em seu anexo “A” o nome dos 330 municípios cujos climas foram 

classificados. 

Em razão de a análise da envoltória partir dos “pré-requisitos” definidos no RTQ-C 

(conforme item 4.1.1, página 76), é necessário inicialmente localizar a zona bioclimática em 

que se encontra a edificação estudada, conforme o zoneamento proposto pela norma. 

Figura 32 – Zona bioclimática 7 e carta bioclimática da cidade de Picos - PI 

 

Fonte: ABNT NBR 15220-3, p. 8. 

Nesse zoneamento, o município de Petrolina encontra-se na zona bioclimática 7, indicada 

de forma isolada na mancha no mapa do Brasil (Figura 32). Ainda na mesma figura é 

apresentada a Carta bioclimática para o município de Picos, no Piauí, distante 322 km de 

Petrolina. 

A definição de diretrizes construtivas leva em conta entre outros fatores, tamanho de 

aberturas, proteções utilizadas nas aberturas, tipo de vedação externa utilizada nas paredes e 

coberturas e estratégias de condicionamento passivo. 

De acordo com o item de diretrizes construtivas para a zona bioclimática 7, é 

recomendado que edificações localizadas nesta zona usem pequenas aberturas para ventilação 

e estas devem ser sombreadas. Além disso, é recomendado que se utilize paredes e coberturas 

pesadas, ou de maior inércia térmica (Quadro 1). 

Na edificação em estudo, o uso de aberturas pequenas foi utilizado, na maior parte das 

vezes, nas faces dos blocos edificados voltadas para as direções de ventos predominantes. 
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Quadro 1 – Diretrizes construtivas para a zona bioclimática 7 

Aberturas 
(ventilação e sombreamento) 

• pequenas e sombreadas. 

Vedações externas 
(tipo de parede e cobertura) 

• pesadas. 

Condicionamento térmico passivo 
(estratégias de verão) 

• resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento; 
• ventilação seletiva (nos períodos quentes em que a 

temperatura interna seja superior à externa). 

Fonte: ABNT NBR 15220-3 (adaptado pelo autor). 

A estratégia de condicionamento térmico recomendada para a zona 7 é usar, além da 

massa térmica para resfriamento, também o resfriamento evaporativo. A ventilação deve 

priorizar apenas os horários que a temperatura interna esteja maior que a temperatura externa 

(Quadro 1). Assim, como estratégias de condicionamento térmico, aplicam-se ao município de 

Petrolina: 

G e H - Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no período de verão 
pode ser amenizada através da evaporação da água. O resfriamento 
evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação, fontes de água ou 
outros recursos que permitam a evaporação da água diretamente no ambiente 
que se deseja resfriar. 

H e I - Temperaturas internas mais agradáveis também podem ser obtidas 
através do uso de paredes (externas e internas) e coberturas com maior massa 
térmica, de forma que o calor armazenado em seu interior durante o dia seja 
devolvido ao exterior durante a noite, quando as temperaturas externas 
diminuem. (ABNT NBR 15220-3, 2005, p. 9). 

Assim, listadas as estratégias que podem ser utilizadas para edificações de acordo com a 

zona bioclimática, será apresentado a seguir o raciocínio desenvolvido dentro do método de 

análise segundo o RTQ-C. 

3.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EDIFICAÇÃO – MÉTODO PRESCRITIVO RTQ-C 

O objeto de estudo do trabalho foi avaliado conforme preconizado pelo Regulamento 

Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de 

Serviços e Públicos (RTQ-C), buscando-se obter a avaliação geral da edificação através do 

método prescritivo. 

O uso do RTQ-C define a metodologia de classificação do nível de eficiência energética 

da edificação, sendo que para obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(ENCE), a qual é emitida pelo Inmetro, devem ser observados os procedimentos de avaliação 
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presentes no texto do documento de Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de 

Eficiência Energética de edificações (RAC). 

A seguir são detalhadas as etapas e conceitos utilizados no regulamento para a aplicação 

da classificação. De acordo com o manual de aplicação do próprio RTQ-C, a partir de valores 

obtidos nos procedimentos de cálculo descritos para cada um dos sistemas da edificação, a 

classificação se dá por meio de letras de “A” a “E”, com limites definidos diferentemente a 

depender do sistema avaliado. Em qualquer caso, a avaliação será considerada satisfatória caso 

alcance os valores necessários à obtenção do nível de eficiência “A”, e indicará menor 

eficiência à medida em que mudar de classificação em direção ao nível “E”. 

A Figura 33 apresenta o equivalente numérico – numeração que convencionou-se associar 

a cada um dos níveis de eficiência. 

Figura 33 – Equivalente numérico por nível de eficiência (EqNum) segundo o RTQ-C 

 

Fonte: ELETROBRAS, 2015, p. 65. 

A intenção do regulamento é possibilitar o alcance de níveis mais elevados de eficiência 

energética – não de forma absoluta – dado que as inovações tecnológicas ao longo dos anos 

podem trazer novos resultados, assim como a mudança de hábitos dos usuários. 

3.4.1 Classificação dos sistemas da edificação segundo o RTQ-C 

A análise feita pelo RTQ-C baseia-se em três sistemas: envoltória, iluminação e 

condicionamento de ar. Cada um deles corresponde a um percentual dentro da classificação 

geral proposta pelo regulamento. Dessa forma, os resultados obtidos pela envoltória e pelo 

sistema de iluminação correspondem, cada um, a 30% da avaliação geral, sendo o sistema de 

condicionamento de ar responsável por 40% do resultado final. 

Percebe-se que os percentuais correspondentes a cada um dos sistemas refletem a 

preocupação com o consumo de energia elétrica e isso é evidente na composição da 

classificação final. Ao tempo em que o mercado disponibiliza alternativas mais comprometidas 
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com a economia de energia na fabricação de equipamentos de iluminação e condicionadores de 

ar, estes últimos, mesmo que, com níveis de eficiência otimizados e atestados pelas etiquetas 

de consumo energético, ainda demandam consumo significativo de energia elétrica. Além 

disso, considerando o enfoque das edificações tratadas no RTQ-C (normalmente utilizadas em 

horário comercial), o uso dos equipamentos de condicionamento normalmente acontece em 

períodos de maior intensidade das temperaturas externas, potencializando, portanto, o seu uso 

e consumo energético. 

Além dos três sistemas descritos (envoltória, iluminação e condicionamento de ar), outros 

aspectos analisados e no regulamento denominados de “bonificações” são avaliados através de 

equação que define o nível de eficiência da edificação. Embora haja a possibilidade de 

avaliações serem realizadas para apenas parte dos sistemas, caso se intencione que a edificação 

possua uma classificação geral é obrigatório que todos os três sistemas individuais sejam 

avaliados. 

A avaliação da envoltória leva em conta a área de cobertura, fachadas (de acordo com a 

orientação de cada uma) e aberturas, além da área de piso e volume. Componentes opacos14 e 

aberturas do tipo zenital são definidos em itens avaliados como “pré-requisitos”, caso existam, 

enquanto aberturas verticais são avaliadas por equações. 

No caso da iluminação, é levada em conta a potência utilizada e a área de piso relacionada 

e, de acordo com a função da edificação, há limites a serem observados, de forma que se garanta 

o menor consumo de energia atendendo-se ao nível mínimo de iluminação adequado à 

atividade. 

A classificação de eficiência do sistema de condicionamento de ar divide-se em duas. A 

primeira classe referente aos sistemas individuais de resfriamento e aos equipamentos do tipo 

split (esses últimos já anteriormente classificados pelo Inmetro como equipamentos e 

devidamente etiquetados). A segunda classe que trata de sistemas de ar centrais, não 

classificados pelo Inmetro, os quais devem seguir prescrições do regulamento, tornando mais 

complexa sua análise para a finalidade de etiquetagem da edificação. 

                                                 
14  Conforme o RTQ-C referem-se a superfícies opacas que separam o interior do exterior da edificação, excluindo-

se as aberturas. 
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3.4.2 Pré-requisitos gerais para elegibilidade à etiquetagem 

Além da obrigatória avaliação dos sistemas de envoltória, iluminação e condicionamento 

de ar, a classificação geral da edificação inclui a análise de determinados aspectos denominados 

pelo RTQ-C de “pré-requisitos”. Esses pré-requisitos podem comprometer o resultado da 

avaliação final, reduzindo o equivalente numérico referente ao nível de eficiência, mesmo que 

a edificação já tenha obtido em suas avaliações prévias etiquetas parciais com nível de 

eficiência “A”. 

Na avaliação parcial do sistema de iluminação, por exemplo, só alcançará classificação 

com equivalente numérico “A” ou “B” a edificação que possuir circuito elétrico separado por 

uso final (pontos de luz, tomadas de força, entre outros), exceto quando se tratar de hotéis, 

edificações com múltiplas unidades autônomas ou edificações construídas até junho de 2009. 

O uso de sistemas de aquecimento de água é outro exemplo de item também analisado a 

partir de pré-requisitos definidos pelo RTQ-C, mas apenas quando a edificação sob análise 

utiliza 10% ou mais de energia elétrica para essa finalidade. 

3.4.3 Conceituação de parâmetros do RTQ-C 

Os conceitos definidos no RTQ-C tratam de itens com relativa facilidade na sua 

contabilização e/ou medição, desde que corretamente entendidos quanto ao conceito empregado 

no regulamento. A seguir serão explicitados os conceitos tratados na classificação de envoltória. 

O conceito de fachada tratado no Regulamento refere-se não apenas às paredes externas 

que conformam a edificação, mas também às aberturas, aos vãos sem fechamentos, entre outros 

elementos, desde que conectados fisicamente a elas. Fachadas são consideradas como: 

Superfícies externas verticais ou com inclinação superior a 60º em relação à 
horizontal. Inclui as superfícies opacas, paredes, translúcidas, transparentes e 
vazadas, como cobogós e vãos de entrada. (ELETROBRAS, 2015, p. 38). 

Após o entendimento do que constitui a área de fachadas, a orientação de cada uma delas 

é um fator importante a ser definido, dado que esse é um aspecto que influencia a eficiência 

energética da edificação. 
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Baseando-se sempre no norte geográfico, a orientação de fachadas é feita através de uma 

rosa dos ventos com limites de abrangência para cada orientação cardeal, conforme a Figura 

34. A direção Norte é definida como o ângulo 0° e a leitura realizada no sentido horário. 

Figura 34 – Quadrantes para definição da orientação de fachada segundo o RTQ-C 

 

Fonte: ELETROBRAS, 2015, p. 41. 

Assim, para os cálculos do RTQ-C são adotadas como pertencentes a cada uma das 

orientações cardeais todas as fachadas que estejam dentro dos seguintes intervalos: 

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

• de 45,1° a 135,0°, a orientação geográfica é Leste; 

• de 135,1° a 225,0°, a orientação geográfica é Sul; 

• de 225,1° a 315,0°, a orientação geográfica é Oeste. 

Na Figura 35 é apresentada a aplicação da orientação de fachadas do RTQ-C à planta 

baixa da edificação em estudo. 
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Figura 35 – Identificação da orientação de fachadas da edificação estudada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As conceituações utilizadas neste trabalho foram definidas pelo RTQ-C e são explicitadas 

a seguir, conforme extraídas de ELETROBRAS (2015, p. 22 a 24 e 42). 

ÁREA DA ENVOLTÓRIA (Aenv) (m²): soma das áreas das fachadas, 
empenas e cobertura, incluindo as aberturas. 

ÁREA DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA (APT) (m²): área útil dos 
ambientes de permanência transitória, desde que não condicionados. 

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. 

ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO (Ape) (m²): área de projeção 
média dos pavimentos, excluindo subsolos. 

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

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

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

FATOR DE FORMA (FF): razão entre a área da envoltória e o volume total 
da edificação (Aenv/Vtot). 
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O fator de forma é um índice que representa as proporções de uma edificação, 

relacionando volume e área de envoltória. O valor a ser utilizado para o fator de forma deve 

respeitar o limite máximo ou mínimo definido para a equação de obtenção do indicador de 

consumo da envoltória (ICenv) que será utilizada, a depender da zona bioclimática e área de 

projeção da edificação. 

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. (ELETROBRAS, 2015, p. 43). 

No cálculo do fator solar utilizado no RTQ-C deve-se adotar o seu valor em formato de 

número decimal, já que este também pode ser encontrado nos catálogos de fabricantes em 

porcentagem. 

Já o indicador de consumo da envoltória (ICenv), refere-se ao resultado da avaliação 

aplicada para o sistema de envoltória, conforme equação (1). Essa equação foi definida a partir 

de simulações no programa computacional EnergyPlus e levando-se em conta as diferenças 

entre as zonas bioclimáticas brasileiras. Esse índice não deve ser confundido com o consumo 

de energia da edificação, em razão da sua dependência de outros parâmetros que não estão 

necessariamente na equação de obtenção do indicador, como, por exemplo, cargas internas e 

também o tipo e a eficiência do sistema de condicionamento de ar. 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 32,62.𝐹𝐹𝐹𝐹 − 580,03.𝐹𝐹𝐹𝐹 − 8,59.𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇 + 18,48.𝐹𝐹𝐹𝐹 − 0,62.𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹 − 0,47.𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹
+ 200,0. (𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹⁄ ) − 192,5.𝐹𝐹𝐹𝐹.𝐹𝐹𝐹𝐹 + 70,22.𝐹𝐹𝐹𝐹.𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇
− 0,55.𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇 .𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹 + 318,65 

(1) 

 

Na equação (1), enquanto ICenv é o Indicador de consumo da envoltória, FA é o Fator 

altura, FF o Fator de forma, PAFT o Percentual de área de abertura na fachada total, FS o Fator 

solar, AVS o Ângulo vertical de sombreamento e AHS o Ângulo horizontal de sombreamento. 

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. (ELETROBRAS, 2015, p. 47). 
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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. (ELETROBRAS, 2015, p. 47). 

Após o cálculo parcial de cada fachada oeste em relação ao percentual de aberturas 

(PAFo) e também do cálculo referente a todas as fachadas (PAFT), será verificado se o PAFo 

excede o valor de PAFT em 20% ou mais, situação em que deverá ser adotado o valor obtido 

para o PAFo no lugar do PAFT nas equações da envoltória. 

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 1522015– Parte 2 ou determinada pelo método da caixa quente protegida 
da NBR 648816. (ELETROBRAS, 2015, p. 53). 

ABSORTÂNCIA TÉRMICA: 

absortância à radiação solar (α): Quociente da taxa de radiação solar absorvida 
por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma 
superfície. (ABNT NBR 15220-1 apud ELETROBRAS, 2015, p. 58) 

Absortância solar é uma propriedade do material referente à parcela da 
radiação absorvida pelo mesmo, geralmente relacionada à 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. 
(ELETROBRAS, 2015, p. 58). 

3.5 O GRÁFICO NICOL 

O Gráfico Nicol trata da relação entre a temperatura externa média da edificação e o 

conforto térmico percebido pelos usuários de ambientes internos de edificações naturalmente 

ventiladas, ou seja, sem o uso de climatização artificial. 

A Temperatura de conforto (Tc), que representa uma média de temperaturas em que o 

usuário sente-se confortável, varia de forma linear com as temperaturas externas segundo a 

                                                 
15   A ABNT NBR 15220, de abril de 2005, é uma norma brasileira que trata do desempenho térmico de edificações 

e, em sua parte 2, refere-se ao método de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso 
térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. 

16   A ABNT NBR 6488, de dezembro de 1980, é uma norma brasileira que trata de componentes de construção – 
Determinação da condutância e da transmitância térmica – Método da caixa quente protegida. 
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equação (2) de Nicol e Humphreys (2002), em que Tc é a temperatura de conforto e Tméd é a 

média mensal da temperatura interna. 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 13.5 + 0.54 𝑇𝑇𝑇𝑇é𝑑𝑑 (2) 

A temperatura de conforto aqui referenciada varia de acordo com o clima do entorno da 

região em que o cálculo é feito, já que se baseia nas médias de temperaturas informadas pela 

meteorologia do local. Dessa forma, é comum pessoas que vivem em climas quentes ainda se 

sentirem confortáveis sob temperaturas mais elevadas que outras que vivam em regiões de 

clima mais ameno. 

A temperatura média utilizada na equação de Nicol e Humphreys (2002), por sua vez, é 

obtida a partir de dados meteorológicos fornecidos para as temperaturas máximas e mínimas, 

conforme equação (3). Tméd representa a média mensal da temperatura interna, enquanto Tmáx 

a média mensal da temperatura externa máxima diária e Tmin a média mensal da temperatura 

externa mínima diária. 

𝑇𝑇𝑇𝑇é𝑑𝑑 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇á𝑥𝑥 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

2
 (3) 

A temperatura de conforto encontrada com base nas médias acima é aplicável a 

edificações não climatizadas artificialmente, apresentando um valor que se refere a condições 

de conforto em ambientes internos para usuários que sejam adaptados às condições climáticas 

locais. 

É importante lembrar que as mudanças de temperatura de conforto das pessoas é mais 

dinâmica que o intervalo mensal apresentado pelo Gráfico Nicol, podendo acontecer em 

intervalos menores que o representado no gráfico. Dessa forma, o Gráfico Nicol apresenta uma 

média de valores para o que se considera temperatura de conforto e não a temperatura em um 

momento específico, ainda conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009): 

Quando a temperatura de conforto fica entre a Tmáx e a Tmin em uma 
edificação passiva bem projetada com boa inércia térmica e sem excesso de 
ganhos solares, em geral é possível abrir as janelas para um resfriamento de 
conforto, se a Tmáx não for superior a 35 ºC. (ROAF; FUENTES; THOMAS, 
2009, p. 127). 

Para que condições de conforto térmico sejam mantidas mesmo com o aumento da 

temperatura do ar, é necessário que a quantidade de movimento do ar seja incrementada, 

propiciando a continuidade da sensação de se estar confortável. Pessoas aclimatadas a climas 
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mais quentes podem descrever sensação de conforto mesmo estando em ambientes com 

temperaturas em torno dos 30 ºC, desde que haja movimentação do ar. 

Conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), a convecção – que acontece causando a 

sensação de conforto ao usuário – necessita que o ar circundante esteja em temperatura abaixo 

da temperatura da pele, correspondendo essa última à temperatura média aproximada de até 35 

ºC. Caso a temperatura do ar circundante esteja acima dos 32 ºC, a perda de calor acontece 

principalmente através do resfriamento por evaporação, situação em que o ar circundante, 

juntamente com o corpo, cedem calor para a evaporação da umidade superficial da pele, 

esfriando-a. 

A ventilação, portanto, tem papel importante na manutenção das condições de conforto, 

principalmente – mas não apenas – em climas quentes e úmidos, como no caso da edificação 

de Jimmy Lim na Malásia, conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), em que a umidade do ar 

circundante já é abundante e consequentemente exige aumento da passagem de ar para removê-

la da superfície da pele. 

3.6 AFERIÇÕES IN LOCO 

Por fim, o trabalho aqui desenvolvido tratou da verificação das condições referentes ao 

conforto térmico obtidas dentro do Nema após sua construção. É importante ressaltar que desde 

a etapa de projeto da edificação foi adotada a instalação de aparelhos condicionadores de ar, 

dado que é uma prática comum nas edificações da região, mesmo tendo o projeto do Nema se 

utilizado de recursos formais arquitetônicos que pudessem vir a combater os efeitos 

desconfortáveis do clima. 

Além de todos os elementos formais adotados no Nema (como beirais, paredes duplas e 

painéis de cobogó), a própria conformação do prédio como um ambiente mais aberto, com átrio 

central e circulações não enclausuradas, pode trazer a sensação de maior conforto ao usuário, 

mas essa não será uma questão tratada neste trabalho. 

Assim, quando da mudança do grupo de funcionários para a nova sede e seu início de 

funcionamento, a percepção relatada informalmente pelos usuários era de que a edificação 

possuía maior capacidade de conter a influência externa do calor, se comparada a outras 

edificações do campus. Dessa forma, em determinados períodos do ano, de acordo com o gestor 
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do núcleo, os condicionadores de ar poderiam ter, em comum acordo, sua utilização reduzida 

ou limitada apenas ao período da tarde. 

Essa percepção também foi uma motivação inicial para este trabalho, ou seja, poder 

verificar a relação entre decisões de projeto e seus efeitos na edificação construída. Assim, 

pensou-se inicialmente em buscar um programa computacional que pudesse simular a 

temperatura do ar dentro de um modelo numérico, que fosse implantado nas circunstâncias de 

local e clima em que a edificação seria construída. A esses valores obtidos, seriam confrontados 

valores medidos no local, nas mesmas condições e datas. Essa era a metodologia inicialmente 

pensada para o trabalho. 

Dessa maneira, foram agendadas aferições no local, tendo sido realizada a primeira delas 

em 26 de setembro de 2016. Essa medição foi importante para definir as diretrizes que seriam 

seguidas nas próximas visitas, a partir de um planejamento inicial realizado. Assim, escolheu-

se pontos de medição internos aos ambientes de cada um dos blocos, pontos de medição nos 

corredores e pontos de medição na área coberta que interliga os três blocos (Figura 36). 

Figura 36 – Locais aferidos: átrio e pátio coberto. Ao fundo o bloco 2 (esq.) e o bloco 3 

 
Fonte: Arivaldo Leão de Amorim, 2016. 

Posteriormente, a partir do levantamento bibliográfico, optou-se por utilizar a 

metodologia de análise da eficiência energética da edificação conforme o RTQ-C, decidindo-

se separar a análise da edificação em seus três blocos distintos, já que mesmo compartilhando 

técnicas construtivas e recursos de projeto de combate à insolação semelhantes, cada um deles 
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possui implantações diferentes em relação à orientação solar e, portanto, possuem 

comportamentos diferentes de resposta a essa interferência do meio. Esse raciocínio, se por um 

lado deixa de priorizar a análise da edificação como um todo, dá a possibilidade de verificar os 

efeitos sobre três situações de implantação diferentes, já que a edificação utiliza a mesma 

técnica construtiva nos três blocos. 

Quadro 2 – Direção da insolação nos três horários das medições 
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Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

Visando demonstrar a direção do acesso da insolação em relação a cada uma das faces 

dos três blocos, conforme Quadro 2, foi gerado no REVIT® o sombreamento proporcionado 

pela insolação em três horários do dia (9 h 30 min, 12 h 30 min e 16 h 30 min), todos dentro da 



METODOLOGIA 75 
 

 

faixa de horário em que a edificação era visitada para medições in loco. Essa demonstração 

inicial foi feita para as quatro datas de medição anual adotadas, que foram realizadas sempre o 

mais próximo possível das datas de solstícios e equinócios nos anos de 2016 a 2018. 

Mesmo que desde a implantação do projeto no sítio já fosse de conhecimento que um dos 

blocos estava mais exposto ao sol poente, após a simulação em programa computacional do 

percurso preciso de insolação diária e a geração das imagens do Quadro 2, confirmou-se que o 

referido bloco possuía a maior exposição durante o período vespertino em sua maior (e mais 

alta) fachada, levantando-se a hipótese de esse ser o mais quente não apenas quanto às 

condições de temperatura internas desse bloco, a serem verificadas, mas também em relação 

aos demais blocos, que não possuíam, em área, comprometimento similar da fachada. 
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4 AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 

Neste capítulo é aplicada a metodologia apresentada para o trabalho, através da avaliação 

tanto dos sistemas da edificação (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) como dos 

dados aferidos in loco e dos dados registrados pela estação meteorológica. 

4.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ENVOLTÓRIA PELO MÉTODO PRESCRITIVO RTQ-C 

Apesar de a edificação em estudo abrigar um núcleo de atividades afins, neste trabalho, 

as análises realizadas seguiram sua divisão em blocos conforme orientação contida no próprio 

manual de uso do RTQ-C. 

Seguindo a mesma denominação já apresentada anteriormente, de bloco 1 para o setor de 

administração e serviços, bloco 2 para o setor de aulas e bloco 3 para a área de coleções, as 

análises baseadas no RTQ-C foram procedidas para os sistemas de envoltória e iluminação, 

sendo utilizados como apoio o próprio projeto arquitetônico para a extração de dados e uma 

planilha de cálculos para registro dos dados e operacionalização das equações. 

4.1.1 Pré-requisitos específicos para o sistema de envoltória 

De acordo com o Quadro 3, extraído do manual para aplicação do RTQ-C, quanto mais 

alto o nível pretendido de classificação, mais itens de pré-requisito devem ser atendidos. 

Quadro 3 – Pré-requisitos específicos da envoltória segundo o RTQ-C 

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 

C x   

D x   

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

4.1.1.1 Transmitância 

Explanando-se os requisitos apenas para o nível “A”, ainda conforme o Quadro 3, tem-se 

que a transmitância térmica (U) da cobertura não deve exceder os valores conforme a Tabela 3, 
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sendo que para avaliações parciais apenas da envoltória, devem ser considerados os valores 

mais restritivos. 

Tabela 3 – Transmitância térmica máxima de coberturas para nível “A” (RTQ-C) 

Zonas Bioclimáticas 
Transmitância térmica máxima 

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 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

Considerando que o município de Petrolina localiza-se na zona bioclimática 7, a 

transmitância térmica máxima admitida para a edificação com os condicionadores de ar 

desligados, conforme a Tabela 3, é de 2,0 W/m²K. 

O material utilizado na cobertura da edificação estudada, composto por telhas cerâmicas 

com madeiramento e isolamento interno em forro de gesso, é listado no item 8 da Portaria 

Inmetro n.º 50/2013, em seu “Anexo geral V – catálogo de propriedades térmicas de paredes, 

coberturas e vidros” (Figura 37). A edificação, portanto, possui como transmitância térmica 

para cobertura o valor de U = 1,94 W/m²K, que, segundo os valores admitidos pelo RTQ-C 

(Tabela 3), estão dentro do esperado. 

Figura 37 – Transmitância térmica para cobertura 

 

Fonte: MDIC/INMETRO, 2013. 

Para a análise de pré-requisitos relacionados a paredes externas, há três divisões de zonas 

bioclimáticas (Tabela 4), dado que nesse aspecto a inércia térmica possui importância 

significativa no desempenho térmico para as zonas bioclimáticas 7 e 8. Nessas zonas, há a 

influência de mais parâmetros, como, por exemplo, o limite de transmitância térmica que é dado 

de acordo com a capacidade térmica do material. 
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Tabela 4 – Transmitância térmica máxima de paredes exteriores para nível “A” 

Zonas Bioclimáticas Transmitância térmica máxima 

ZB 1 e 2 1,0 W/m²K 

ZB 3 a 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 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

Considerando as mesmas condições de localização geográfica da edificação e o material 

utilizado em suas paredes externas (alvenaria em bloco cerâmico revestida), após identificar o 

material na Portaria Inmetro n.º 50/2013, em seu “Anexo geral V – Catálogo de propriedades 

térmicas de paredes, coberturas e vidros” como o item 14 do documento (Figura 38), tem-se 

que a transmitância térmica do material (U = 1,85 W/m²K) está dentro do valor máximo 

admitido (3,7 W/m²K). 

Figura 38 – Transmitância térmica para paredes 

 

Fonte: MDIC/INMETRO, 2013. 

4.1.1.2 Absortância 

O RTQ-C determina que para a zona bioclimática 7 (Figura 31, página 61) seja atendido 

o pré-requisito de uso de materiais para revestimento de paredes externas que tenham valores 

com índice de até 0,5 de absortância (ou 50%), o que em geral é obtido com o uso de cores 

claras. No caso de coberturas, o valor recomendado permanece o mesmo (0,5) para a 

absortância, com algumas exceções, como no caso em que essa área seja utilizada como 

reservatório de água, cobertura vegetal (teto jardim) ou ainda quando sejam utilizadas telhas 

cerâmicas não esmaltadas como recobrimento, quando então não há essa exigência. 

A Portaria Inmetro n.º 50/2013, em seu “Anexo geral V – Catálogo de propriedades 

térmicas de paredes, coberturas e vidros”, apresenta quadro com valores de absortância de 
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revestimentos de pintura para paredes e coberturas. As cores são agrupadas por tipo de tinta e 

acabamento, e cada uma delas possui o seu respectivo valor de absortância informado. 

Para a análise em curso, dentre os valores disponíveis para o revestimento em pintura na 

cor branco gelo, optou-se por escolher o mais alto existente para a pintura acrílica, dado tratar-

se de ambiente externo, obtendo-se o valor de 37,2% (0,372 para fins de cálculo). 

4.1.1.3 Iluminação zenital 

Apesar de o RTQ-C tratar este item como um dos pré-requisitos específicos, ele não se 

aplica ao objeto de estudo. 

4.1.1.4 Fator de forma e Fator altura 

Calculados para a edificação em estudo, o FA, que é o quociente entre área de projeção 

da cobertura e área total, obteve-se o valor 1,00 para os três blocos. Para o Fator de forma, que 

corresponde à área de envoltória dividida pelo volume total da edificação, o valor resultou em 

0,31 (bloco 1), 0,34 (bloco 2) e 0,28 (bloco 3). 

4.1.1.5 Percentual de abertura na fachada 

Para este item, deve-se calcular tanto o percentual de área de abertura na fachada total 

como o percentual de área de abertura na fachada oeste. Após os cálculos, este último (PAFo) 

deverá prevalecer e ser utilizado na equação do Indicador de consumo da envoltória, equação 

(1), caso possua valor que exceda em 20% ou mais o valor obtido para o percentual de área de 

abertura da fachada total (PAFT). 

Os valores encontrados para os percentuais foram: PAFo 0,07 e PAFT 0,11 (bloco 1); 

PAFo 0,11 e PAFT 0,08 (bloco 2); e PAFo 0,0 e PAFT 0,07 (bloco 3). Dessa forma, apenas no 

caso do bloco 2 foi necessário substituir na equação o PAFT pelo PAFo. 

4.1.2 Determinação da eficiência da envoltória 

Algumas zonas bioclimáticas foram agrupadas por observação da similaridade no 

consumo de energia das edificações (2 e 3; 4 e 5; 6 e 8), com exceção das zonas 1 e 7. Para cada 

zona ou grupo de zonas climáticas, foram determinadas duas equações para o ICenv e limites 

admitidos para o Fator de forma (Aenv/Vtot), a depender da área de projeção do objeto 
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avaliado, se igual ou inferior a 500,00 m² ou se maior que esse valor. Para a zona bioclimática 

7, em casos de Ape ≤ 500,00 m², o limite para o Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) será igual 

a 0,60 e deverá ser utilizada a equação (1), na página 69. 

Ainda na zona bioclimática 7, sendo a Ape > 500,00 m² e o limite para o Fator de forma 

mínimo (Aenv/Vtot) igual a 0,17, deverá ser utilizada a equação (4). 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = −69,48.𝐹𝐹𝐹𝐹 + 1347,78.𝐹𝐹𝐹𝐹 − 37,74.𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇 + 3,03.𝐹𝐹𝐹𝐹 − 0,13.𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹 − 0,19.𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹

+
19,25
𝐹𝐹𝐹𝐹

+ 0,04.
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹

(𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇 .𝐹𝐹𝐹𝐹) − 306,35 (4) 

 

Para a equação (4), deve ser considerado que ICenv é o Indicador de consumo da 

envoltória (adimensional), Ape é a Área de projeção do edifício (m2), Atot é a Área total 

construída (m2), Aenv é a Área da envoltória (m2), Apcob é a Área de projeção da cobertura 

(m²), AVS é o Ângulo vertical de sombreamento, AHS é o Ângulo horizontal de sombreamento, 

FF é o Fator de forma (Aenv/ Vtot), FA é o Fator altura (Apcob/ Atot), FS é o Fator solar, PAFT 

é o Percentual de abertura na fachada total e Vtot é o Volume total da edificação (m3). 

Na Tabela 5 são apresentados os limites de Fator de forma para as diversas zonas 

bioclimáticas. 

Tabela 5 – Fator de forma máximo e mínimo por zona bioclimática 

Zona Bioclimática 
Fator de forma máximo Fator de forma mínimo 

Ape ≤ 500 m² Ape > 500 m² 

ZB 1 0,60 0,17 

ZB 2 e 3 0,70 0,15 

ZB 4 e 5 0,75 Livre 

ZB 6 e 8 0,48 0,17 

ZB 7 0,60 0,17 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

Considerando a área de projeção da edificação avaliada (≤ 500,00 m²), foi aplicada aos 

três blocos a expressão definida pelo RTQ-C para obtenção do indicador de consumo da 

envoltória, conforme a equação (1), localizada na página 69. 
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Ao final foi obtido o valor numérico do indicador de consumo da envoltória, conforme 

os dados extraídos da edificação e aplicados na equação. Ainda utilizando a mesma equação 

(1), mas substituindo determinados parâmetros conforme orientado pelo RTQ-C, foram obtidos 

os limites considerados máximos e mínimos para a volumetria específica. No caso do cálculo 

do limite máximo ICmaxD, foram observadas as recomendações da Tabela 6. Para o ICmin os 

valores a serem substituídos estão na Tabela 7. 

Tabela 6 – Parâmetros para IC máximo 

PAFT FS AVS AHS 

0,60 0,61 0 0 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

 

Tabela 7 – Parâmetros para IC mínimo 

PAFT FS AVS AHS 

0,05 0,87 0 0 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

Com os valores de ICmaxD e ICmin calculados, obtém-se a diferença aritmética entre os dois 

e em seguida divide-se o valor em quatro partes, para que cada um dos intervalos represente a 

razão de progressão (“i”) entre os níveis de classificação dos equivalentes numéricos. 

Operando-se com o valor de ICmaxD e o valor de “i” é construído um quadro em que é 

indicado a partir de que valor, por exemplo, inicia o equivalente numérico “A” e onde ele 

termina, quando então começa o “B”, e assim por diante (Tabela 8). 

Tabela 8 – 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 

Lim. Máx. ICmáxD - 3i ICmáxD - 2i ICmáxD - i ICmáxD - 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

O valor inicialmente obtido para o ICenv é então localizado dentro do intervalo e 

classificado de acordo com a letra correspondente. Quanto menor o valor, melhor será a 

classificação, sendo que todos os níveis vão possuir um limite máximo e mínimo, representando 
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o intervalo daquele equivalente numérico. No caso da classificação “A”, esta não possui limite 

mínimo, já que, quanto menor o valor, maior eficiência energética será encontrada (Figura 39). 

Figura 39 – Limites de IC para os níveis de classificação 

 
Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptada pelo autor). 

O cálculo do IC visa avaliar o quanto a envoltória e os materiais nela empregados atuaram 

na proteção da edificação, quer pela exposição do seu interior ao meio exterior através das 

aberturas, quer pela maior troca térmica dos materiais com o meio e o quanto esses fatores 

foram significativos para que o consumo energético da edificação fosse impactado. 

4.1.2.1 Observação dos pré-requisitos 

Considerando que os pré-requisitos da edificação foram atendidos nos três blocos, não há 

alteração quanto ao equivalente numérico obtido na equação (1). Sendo assim, foram 

classificados na categoria “A”, com equivalente numérico da envoltória igual a 5. 

4.2 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PELO MÉTODO PRESCRITIVO RTQ-C 

Continuando a avaliação da edificação e ainda considerando cada bloco separadamente, 

havia a necessidade do cálculo da potência total utilizada para iluminação em cada um deles. 

Foi necessária a realização de verificação in loco da informação, já que as versões de projeto 

elétrico encontradas se aproximavam, mas não coincidiam com a situação executada. 

Esta avaliação visa demonstrar que é possível fornecer o nível de iluminância necessária 

para o desenvolvimento das atividades com consumo reduzido de energia e menor carga térmica 
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e também foi realizada através do método prescritivo, utilizando pré-requisitos e cálculos de 

eficiência. 

4.2.1 Pré-requisitos específicos para o sistema de iluminação 

São três os pré-requisitos a serem atendidos em relação à parte elétrica da edificação: a 

existência da divisão de circuitos, a contribuição da luz natural e a existência de sistema de 

desligamento automático do sistema de iluminação. 

Apenas em caso de atendimento aos três pré-requisitos a edificação poderá ter 

classificação de nível “A”. Em caso de atendimento de parte dos pré-requisitos, poderá se obter 

a classificação “B” ou “C”, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4 – Pré-requisitos para os níveis de classificação segundo o RTQ-C 

Pré-requisito Nível A Nível B Nível C 

Divisão dos circuitos Sim Sim Sim 

Contribuição da luz natural Sim Sim  

Desligamento automático do sistema de iluminação Sim   

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

4.2.1.1 Divisão de circuitos 

Este item recomenda que ambientes que possuam fechamento até o teto possuam 

dispositivo de controle manual para acionamento independente da iluminação interna do 

ambiente. Além disso, o controle manual deve ser facilmente acessível e localizado de forma 

que permita ao usuário visualizar todo o sistema de iluminação que pode manejar a partir do 

ponto de controle disponibilizado. 

[...] 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. 

(ELETROBRAS, 2015, p. 120). 
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Considerando que no objeto de estudo os ambientes possuem área interna inferior a 

250,00 m², todos são enquadrados neste pré-requisito pelo quesito de área. Ainda assim, é 

importante registrar que em alguns desses ambientes, a divisão dos circuitos de iluminação foi 

feita em duas seções diferentes. 

4.2.1.2 Contribuição da luz natural 

A intenção deste item é que se possa reduzir o acionamento de luminárias que estejam 

mais próximas das janelas, diminuindo o consumo energético. Conforme o regulamento: 

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. (ELETROBRAS, 2015, p. 122). 

O levantamento in loco das luminárias e potências de iluminação instaladas identificou 

que foram instaladas, nos ambientes, fileiras de luminárias (normalmente três delas com três 

luminárias em cada) com acionamento independente, ou em alguns casos conjugados, no 

entanto, descumpre-se o normativo no que se refere à formação das fileiras de acionamento. 

Em vez de paralelas à parede que possui janelas, as seções de acionamento agruparam de forma 

que foram criadas fileiras perpendiculares à parede com janelas, dessa forma contrariando o 

item e não permitindo a contabilização de cumprimento para este requisito. 

4.2.1.3 Desligamento automático do sistema de iluminação 

Não desconsiderando a necessidade de cumprimento do primeiro pré-requisito, com a 

implantação de dispositivos de acionamento, este item procura reduzir o desperdício, por meio 

da instalação de sensores de presença ou sistema de desligamento. 

Para ambientes menores que 250,00 m² não é obrigatório o cumprimento do item, 

podendo ser contabilizado, no entanto, como cumprido para fins de avaliação. 

A edificação em estudo não possui sistemas de sensor referentes à iluminação, mas pelo 

fato de a área ser menor que o valor estipulado, o pré-requisito foi considerado atendido. 
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4.2.2 Determinação da eficiência da iluminação 

Para a determinação da eficiência do sistema de iluminação há dois métodos disponíveis: 

1) o método da área do edifício e 2) o método das atividades do edifício. 

A avaliação do sistema de iluminação, portanto, pode ser feita de forma geral através do 

“método da área do edifício”, desde que este possua o máximo de três atividades principais ou 

pelo “método das atividades do edifício”, em que cada ambiente é avaliado individualmente, 

podendo haver bonificações a depender da densidade de potência de iluminação limite – DPIL 

– utilizada (ELETROBRAS, 2015). 

O tipo de uso predominante na edificação estudada é institucional. Dessa forma, foi 

escolhido o método de avaliação da área do edifício, dado que ele decorre diretamente das 

atividades desenvolvidas no prédio. No caso dos três blocos, a atividade principal é classificada 

como “escola/universidade”, conforme o próprio RTQ-C (Tabela 10). 

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. (ELETROBRAS, 2015, p. 125). 

A seguir será explanado o raciocínio utilizado para o método escolhido. 

4.2.2.1 Método da área do edifício 

Foi escolhido o método da área do edifício para aplicação nos três blocos. Após a análise 

dos projetos de instalações elétricas desenvolvidos previamente à execução da edificação e suas 

versões alteradas ao longo da obra, verificou-se ainda a existência de divergências quanto à 

instalação de iluminação encontrada no local. Dessa forma, através de levantamento de campo 

foram registrados os tipos de equipamentos utilizados nos ambientes tais como luminárias, 

lâmpadas e divisão em seções de acionamento. 

Em seguida, ajustes foram feitos no arquivo de projeto do REVIT®, renomeando famílias 

de iluminação e definindo potências de acordo com as encontradas na verificação in loco 

realizada, gerando um quadro de quantitativos de onde se pode extrair os dados gerais da 

potência utilizada na iluminação, conforme apresentado na Tabela 9. 
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No cálculo foram consideradas apenas as luminárias referentes à iluminação de ambientes 

internos, excetuando-se as situações de exceção previstas em regulamento. Totalizando as 

potências, tem-se o bloco 1 com 1 792 W, o bloco 2 com 1 024 W e o bloco 3 com 1 472 W. 

Tabela 9 – Luminárias utilizadas no projeto 

RTQ-C Iluminação 
Bloco Local Quantidade Tipo (und x W) Potência total (W) 

1 

Administração 12 Luminária - 2x32 768 
Arquivo/ Depósito/ DML/ NTI 4 Luminária - 2x32 256 
Banheiros 6 Luminária - 2x32 384 
Copa 6 Luminária - 2x32 384 
Circulação de acesso (externa) 6 Luminária - 2x32 - 
Circulação de serviços (externa) 1 Luminária - 1x25 - 

  Total desconsiderando circulações externas 1 792 

2 

Auditório 8 Luminária - 2x32 512 
Laboratório Multi-Uso 8 Luminária - 2x32 512 
Circulação de acesso (externa) 2 Luminária - 2x32 - 
Circulação de serviços (externa) 1 Luminária - 1x25 - 

  Total desconsiderando circulações externas 1 024 

3 

Gabinete 01 1 Luminária - 2x32 64 
Gabinete 02 1 Luminária - 2x32 64 
Herbário 3 Luminária - 2x32 192 
Laboratório Monitoramento 8 Luminária - 2x32 512 
Sala de equipamentos 1 Luminária - 2x32 64 
Sala de preparação 1 Luminária - 2x32 64 
Sala do diretor 8 Luminária - 2x32 512 
Circulação de acesso (externa) 05 Luminária - 2x32 - 
Circulação de serviços (externa) 02 Luminária - 1x25 - 

  Total desconsiderando circulações externas 1 472 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O próximo passo foi encontrar a densidade de potência de iluminação (DPIL) para cada 

um dos blocos, permitindo classificá-los na Tabela 10, que apresenta os limites de valor dos 

diferentes níveis de eficiência para o tipo de uso da edificação em estudo. Assim, a potência 

total de cada bloco (Tabela 9) foi dividida pela sua área útil, alcançando-se os seguintes valores: 

bloco 1 com 11,56 W/m²; bloco 2 com 7,53 W/m² e bloco 3 com 6,44 W/m². 

Verificando-se pelos valores limites apresentados na Tabela 10, o bloco 1 ficou 

classificado inicialmente como “B”. Para os outros dois blocos, a classificação inicial é “A”. 
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Tabela 10 – Densidade de potência de iluminação (DPIL) para cada nível de eficiência 

 Densidade de potência de iluminação limite W/m² 

 Nível A Nível B Nível C Nível D 

Escola/ Universidade até 10,7 até 12,3 até 13,9 até 15,5 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

Conforme o RTQ-C, ao final da avaliação, caberá – apenas para os sistemas de iluminação 

e condicionamento de ar – a etapa de ponderação de nível de eficiência alcançado, quer seja em 

razão da verificação de cumprimento de requisitos, quer seja em razão da existência de sistemas 

independentes (apenas para condicionamento de ar). 

Dessa forma, após a classificação do bloco, os ambientes que o compõem tiveram suas 

potências de iluminação individual multiplicadas pelo equivalente numérico encontrado na 

Figura 33. O equivalente a ser multiplicado, neste último caso, corresponde ao nível de 

eficiência referente ao cumprimento de pré-requisitos de cada ambiente (Quadro 4) e não ao 

nível de eficiência obtido para o bloco pela densidade de potência de iluminação limite (Tabela 

10). 

No caso do bloco 1, os ambientes que alcançaram nível “B” de pré-requisitos tiveram 

seus valores de potência de iluminação do ambiente multiplicados por 4, ao passo que os 

ambientes de pior classificação no cumprimento de pré-requisitos, nível “C”, tiveram seus 

valores de potência multiplicados por 3, conforme equação (5). O resultado de cada um dos 

ambientes foi então somado, e esse total dividido pela potência total do bloco (obtida na Tabela 

9). 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵 1 =
(384) ∗ 4 + [(768) + (256) + (384)] ∗ 3

1 792
 (5) 

 

O valor resultante da equação (5) deve ser localizado na Figura 40, que trata da 

equivalência numérica. Nela, cada classificação passa a representar um intervalo de valores de 

equivalente numérico e não apenas um número único, como na classificação inicial da Figura 

33. 
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Figura 40 – Limites do equivalente numérico por nível de classificação segundo o RTQ-C 

 

Fonte: ELETROBRAS, 2015, p. 68. 

A avaliação do sistema de iluminação para os três blocos (Tabela 14, Tabela 16 e Tabela 

18) portanto ficou da seguinte forma: bloco 1 e bloco 3, nível “C” (3,21 e 3,35 respectivamente) 

e bloco 2, nível “B” (3,50). 

4.3 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR PELO MÉTODO PRESCRITIVO RTQ-C 

Assim como os outros dois sistemas, a classificação final de uma edificação quanto ao 

sistema de condicionamento de ar também depende do cumprimento de pré-requisitos e pode 

ser realizada de forma parcial. 

4.3.1 Pré-requisitos específicos para o sistema de condicionamento de ar 

Para os sistemas de condicionamento de ar, os dois pré-requisitos existentes apenas 

regulam a classificação para o nível “A”; sem o atendimento a qualquer um deles, não será 

possível o enquadramento no maior nível de eficiência da etiqueta. Os pré-requisitos são: 1) 

isolamento térmico para dutos de ar e 2) condicionamento de ar por aquecimento artificial. 

Dentro das condições do caso específico em estudo, caberia apenas a avaliação do 

primeiro deles – isolamento térmico para dutos de ar – já que o segundo trata do 

condicionamento de ar por aquecimento artificial, artifício não utilizado no objeto de estudo. 

Ainda assim, mesmo sem o enquadramento no segundo pré-requisito, caso a análise indicasse 

que houve cumprimento em relação ao isolamento térmico, seriam considerados atendidos 

todos os pré-requisitos. 

Conforme a Tabela 11, a espessura ideal destinada ao isolamento das tubulações (pré-

requisito 1) é encontrada através de parâmetros do tipo de isolamento utilizado, temperatura do 

fluido e diâmetro da tubulação utilizada. 
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Tabela 11 – Espessura mínima de isolamento (tubulações de refrigeração, RTQ-C) 

Faixa de 
temperatura 

do fluido 
(ºC) 

Condutividade do isolamento Diâmetro nominal da tubulação (mm) 

Condutividade 
térmica (W/mK) 

Temperatura 
de ensaio (ºC) < 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: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

 

A falta de dados disponíveis quanto ao item específico de espessura nos projetos da 

edificação consultados e a inviabilidade de aferição in loco tanto por conta do acesso à 

infraestrutura quanto ao domínio técnico das especificações por parte do pesquisador, acabaram 

por inviabilizar o prosseguimento da análise do pré-requisito. 

 

4.3.2 Determinação da eficiência do condicionamento de ar 

Há duas formas de classificação dos sistemas de condicionamento de ar no RTQ-C, sendo 

uma delas baseada na classificação realizada pelo Inmetro. Condicionadores de ar são 

classificados através do nível de eficiência atribuído aos modelos pelo órgão; condicionadores 

não abrangidos pela classificação do Inmetro são avaliados por parâmetros fornecidos pelo 

próprio RTQ-C. 

O sistema de condicionamento de ar também pode vir a ser avaliado parcialmente dentro 

do RTQ-C como acontece com o sistema de iluminação quando certifica apenas parte de uma 

edificação. 

Em relação à aquisição de equipamentos elétricos, a edificação em estudo, por se tratar 

de instituição pública, deve observar a Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 02/201417, 

priorizando, sempre que possível, a aquisição de condicionadores de ar certificados pelo 

Inmetro com nível de eficiência “A”. 

                                                 
17   A IN MPOG/SLTI n.º 02/2014 dispõe sobre as regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos 

consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou 
que recebam retrofit (BRASIL, 2014). 
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Capítulo II 

DA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS 

Art.3º Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de 
energia, que estejam regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE), conforme publicação no sítio eletrônico 
www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp, deverá ser exigido, nos 
instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos estejam 
classificados com classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da aquisição. 

§1º Quando não existir, no período de aquisição, um mínimo de três 
fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua 
categoria, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas duas 
classes mais eficientes que possuam um mínimo de três fornecedores com 
modelos etiquetados, admitida a complementação de números de fornecedores 
de uma classe com a de outra (BRASIL, 2014, cap. II, art. 3º). 

Após a análise do projeto de climatização desenvolvido para a edificação, verificou-se in 

loco a especificação do maquinário efetivamente instalado. Foram utilizados apenas 

condicionadores de ar do tipo Split18, modelo convencional ou cassete. 

Tabela 12 – Lista de condicionadores de ar utilizados 

RTQ-C Condicionadores de ar 
Bloco Ambiente Tombo Classif. Características 

B01 
NTI 29310 

nível A 
RHEEM - CE 13,3 kW/m - CR 2,05 kW - EE 3,22 

Administração 51208 GREE - CE 46,0 kW/m - CR 7,03 kW - EE 3,21 
Administração 51207 GREE - CE 46,0 kW/m - CR 7,03 kW - EE 3,21 

B02 
Laboratório Multi-Uso 34048 

nível C 
HITACHI - CE 124,70 kW/m - CR 16,70 kW - EE 2,81 

Auditório 34049 HITACHI - CE 124,70 kW/m - CR 16,70 kW - EE 2,81 

B03 

Herbário 51206 

nível A 

GREE - CE 46,0 kW/m - CR 7,03 kW - EE 3,21 
Gabinete 01 45206 LG - CE 17,1 kW/m - CR 2,64 kW - EE 3,24 
Gabinete 02 45208 LG - CE 17,1 kW/m - CR 2,64 kW - EE 3,24 
Sala de equipamentos 29306 RHEEM - CE 13,3 kW/m - CR 2,05 kW - EE 3,22 
Sala de Preparação 29311 RHEEM - CE 13,3 kW/m - CR 2,05 kW - EE 3,22 
Sala do diretor 34051 

nível C 
HITACHI - CE 124,70 kW/m - CR 16,70 kW - EE 2,81 

Laboratório Monitoramento 34050 HITACHI - CE 124,70 kW/m - CR 16,70 kW - EE 2,81 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                 
18  Trata-se de condicionador de ar composto de duas partes: unidade condensadora, fixada ao ar livre, e a unidade 

evaporadora, instalada internamente à edificação e que efetivamente refresca o ar do ambiente. O modelo 
cassete possui a característica de poder ser embutido no teto, sem ressaltos e possui bomba de drenagem da 
água condensada na unidade evaporadora, não dependendo da gravidade para seu escoamento como ocorre no 
modelo tradicional, dando mais flexibilidade na locação do equipamento dentro dos ambientes. 
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Os equipamentos tiveram seus números de patrimônio cadastrados, além disso, foram 

fotografados e identificados dentro do arquivo de projeto do REVIT®, conforme a Tabela 12, 

em que se verifica que as maiores máquinas foram adquiridas com nível de eficiência “C”. 

Apesar dos levantamentos de dados realizados para o sistema de condicionamento de ar, 

tanto através de visitas in loco, como de análise de projetos desenvolvidos, manuais e websites 

de fabricantes, a análise foi sobrestada neste ponto, dado que a intenção do trabalho versava 

prioritariamente ao conforto alcançado sem o uso de condições mecânicas de climatização. 

4.4 QUADROS-RESUMO DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELO RTQ-C 

Em seis tabelas-resumo sobre a aplicação do RTQ-C (Tabela 13 a Tabela 18), foram 

listados parâmetros e respectivos valores utilizados nas avaliações dos sistemas de envoltória e 

iluminação da edificação Nema na mesma sequência em que foram conceituados no texto. Os 

valores apresentados foram obtidos através do arquivo de projeto desenvolvido no REVIT®. As 

tabelas apresentam um tipo de avaliação (envoltória ou iluminação) e um bloco analisado em 

cada, considerando como se cada bloco representasse uma edificação autônoma, com suas 

características próprias de orientação. 

Os dados informados são uma espécie de memória de cálculo da eficiência energética 

para os sistemas de envoltória e iluminação de cada um dos blocos, em que são apresentadas – 

item a item – as parcelas que compõem o cálculo. 

Em geral, no que se refere à análise de envoltória, os resultados para o Índice que faz o 

enquadramento (ICenv) foram satisfatórios, permitindo a classificação dos três blocos no nível 

“A”. Para a avaliação do sistema de iluminação, os ambientes sofreram a consequência do não 

cumprimento de pré-requisitos, obtendo classificações “B” ou “C”. 

No caso do bloco 1, o valor limite para a classificação “A” da envoltória (Tabela 13) 

obtido foi de 777,05, sendo que o referido bloco atingiu na avaliação o valor de 761,88. Pelas 

condições de locação, a face da envoltória vertical do bloco que mais recebe insolação é a 

direcionada ao sudoeste, que possui acabamento em pintura branca, onde há o painel de cobogós 

em parte da fachada (apesar disso é importante registrar que nas avaliações do RTQ-C, alguns 

aspectos não foram levados em conta, como a redução da insolação causada por esse painel, em 

razão de não haver previsão para tal no regulamento). 
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Tabela 13 – Bloco 1 - análise do sistema de envoltória 

Nema - administração e serviços/ Aplicação RTQ-C 
zona bioclimática 7,00 DFHI       
Limite: Fator forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,60   Ape ≤ 500 m² 
i 0,60         
Icmax 778,86         
ICenv 761,88 nível A       
Icmin 776,45         
Área da envoltória 239,35     Aberturas 27,46 

(AENV) N 52,46       15,28 
(AENV) S 96,83       8,88 
(AENV) L 45,03       0,00 
(AENV) O 45,03       3,30 

PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA (APT) 124,88         
PROJEÇÃO COBERTURA (Apcob) 180,51         
PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO (Ape) 180,51         
ÁREA ÚTIL (AU) 155,07         
TOTAL CONSTRUÍDA (Atot) 180,51         
VOLUME 774,52         
FATOR ALTURA (FA) - (Apcob/Atot) 1,00         
FATOR DE FORMA (FF) - (Aenv/Vtot) 0,31         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA OESTE (PAFo) 0,07         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA TOTAL (PAFT) 0,11         
Transmitância térmica - Cobertura Nivel C/D 2,00 1,94         
Transmitância térmica Nível A - Paredes externas Nível A 
Ct 3,7 W/m²K - CP sup 80 kJ/m²K 1,85       CP 161 
Absortância Paredes externas ≤ 0,50 - pintura branca  0,37         
Absortância coberturas - telhas cerâmicas não esmaltadas       
Fator solar (Fso) 0,04         
AVS 0,00         
AHS 0,00         

Eficiência A B C D E 
Lim. Mín - 777,06 777,66 778,26 778,87 
Lim. Máx 777,05 777,65 778,25 778,86 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 14 – Bloco 1 - análise do sistema de iluminação 

Nema - administração e serviços/ Aplicação RTQ-C 
Potência de iluminação 1 792,00       

REF: Escola/ universidade 10,70 12,30 13,90 15,50 
DPI da edificação - 11,56 -  -  
Potência limite do edifício 1 659,25 1 907,36 2 155,47 2 403,59 
Divisão dos circuitos S S S   
Contribuição da luz natural - -     
Desligamento automático (desnecessário se < 250 m²) -       
Equação pré-requisitos 3,21       
EqNumDPI 3   nível C   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na avaliação de iluminação, o bloco 1 obteve “C” (Tabela 14), mesmo categorizado 

inicialmente no nível de eficiência “B” pelo resultado alcançado para a densidade de potência 

de iluminação. O não cumprimento do pré-requisito de contribuição de luz natural foi decisivo 

nesse rebaixamento, já que, mesmo o bloco possuindo seções de acionamento de luminárias, 
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estas não formam fileiras paralelas à parede que possui aberturas a fim de promover o 

aproveitamento da luz natural, como requerido pelo RTQ-C. 

Tabela 15 – Bloco 2 - análise do sistema de envoltória 

Nema – auditório e laboratório/ Aplicação RTQ-C 
zona bioclimática 7,00 DFHI       
Limite: Fator forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,60   Ape ≤ 500 m² 
i 0,88         
Icmax 703,02         
ICenv 684,96 nível A       
Icmin 699,51         
Área da envoltória 209,84     Aberturas 16,93 

(AENV) N 45,03       0,00 
(AENV) S 45,03       0,00 
(AENV) L 42,09       8,54 
(AENV) O 77,69       8,39 

PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA (APT) 43,96         
PROJEÇÃO COBERTURA (Apcob) 144,83         
PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO (Ape) 144,83         
ÁREA ÚTIL (AU) 135,96         
TOTAL CONSTRUÍDA (Atot) 144,83         
VOLUME 621,41         
FATOR ALTURA (FA) - (Apcob/Atot) 1,00         
FATOR DE FORMA (FF) - (Aenv/Vtot) 0,34         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA OESTE (PAFo) 0,11         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA TOTAL (PAFT) 0,08         
Transmitância térmica - Cobertura Nivel C/D 2,00 1,94     1,00 - AC 2,00 - ANC 
Transmitância térmica Nível A - Paredes externas Nível A 
Ct 3,7 W/m²K - CP sup 80 kJ/m²K 1,85       CP 161 
Absortância Paredes externas ≤ 0,50 - pintura branca 0,37         
Absortância coberturas - telhas cerâmicas não esmaltadas       
Fator solar (Fso) 0,04         
AVS 0,00         
AHS 0,00         

Eficiência A B C D E 
Lim. Mín - 700,40 701,27 702,15 703,03 
Lim. Máx 700,39 701,26 702,14 703,02 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 16 – Bloco 2 - análise do sistema de iluminação 

Nema – auditório e laboratório/ Aplicação RTQ-C 
Potência de iluminação 1 024,00       

REF: Escola/ universidade 10,70 12,30 13,90 15,50 
DPI da edificação 7,53 -  - -  
Potência limite do edifício 1 454,77 1 672,31 1 889,84 2 107,38 
Divisão dos circuitos S S S   
Contribuição da luz natural - -     
Desligamento automático (desnecessário se < 250 m²) -       
Equação pré-requisitos 3,50       
EqNumDPI 4 nível B     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A avaliação de envoltória para o bloco 2 (Tabela 15) obteve como ICenv o valor de 684,96 

– portanto classificado como “A” – que vai até o valor máximo de 700,39. Este é o bloco 

considerado mais exposto à incidência solar durante a tarde, já que possui uma de suas faces 

direcionada ao sudoeste (protegida por paredes duplas) e outra direcionada ao noroeste 

(protegida pelo uso de painel de cobogós e recuo/beiral). 

A Tabela 16 apresenta o resultado obtido pelo bloco 2 em relação à avaliação do sistema 

de iluminação. O bloco 2 teria valor suficiente para ser enquadrado no nível “A”, caso fosse 

considerado apenas a sua potência de iluminação. Entretanto, após a ponderação com base no 

atendimento de pré-requisitos, a classificação final ficou com nível “B”. 

Tabela 17 – Bloco 3 - análise do sistema de envoltória 

Nema – coleções e laboratório/ Aplicação RTQ-C 
zona bioclimática 7,00 DFHI       
Limite: Fator forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,60   Ape ≤ 500 m² 
i 0,28         
Icmax 882,55         
ICenv 866,25 nível A       
Icmin 881,45         
Área da envoltória 297,40     Aberturas 21,08 

(AENV) N 135,12       14,33 
(AENV) S 72,28       6,75 
(AENV) L 45,00       0,00 
(AENV) O 45,00       0,00 

PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA (APT) 75,76         
PROJEÇÃO COBERTURA (Apcob) 251,88         
PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO (Ape) 251,88         
ÁREA ÚTIL (AU) 228,46         
TOTAL CONSTRUÍDA (Atot) 251,88         
VOLUME 1080,00         
FATOR ALTURA (FA) - (Apcob/Atot) 1,00         
FATOR DE FORMA (FF) - (Aenv/Vtot) 0,28         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA OESTE (PAFo) 0,00         
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA 
FACHADA TOTAL (PAFT) 0,07         
Transmitância térmica - Cobertura Nivel C/D 2,00 1,94      1,00 - AC 2,00 - ANC 
Transmitância térmica Nível A - Paredes externas Nível A 
Ct 3,7 W/m²K - CP sup 80 kJ/m²K 1,85       CP 161 
Absortância Paredes externas ≤ 0,50 - pintura branca 0,37         
Absortância coberturas - telhas cerâmicas não esmaltadas       
Fator solar (Fso) 0,04         
AVS 0,00         
AHS 0,00         
            

Eficiência A B C D E 
Lim. Mín - 881,73 882,01 882,29 882,56 
Lim. Máx 881,72 882,00 882,28 882,55 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O bloco 3, que possui grande parte da fachada direcionada ao nordeste – onde fica a maior 

parte de suas aberturas para o exterior – acaba tendo menor incidência solar à tarde nas outras 
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fachadas em função do sombreamento proporcionado pelo bloco 2 e pelo pátio coberto (estes 

não foram aspectos levados em conta na avaliação baseada no RTQ-C, dado que não há previsão 

no regulamento para essas situações). Do valor máximo para enquadramento no nível de 

eficiência “A” (881,72), o bloco 3 obteve 866,25 para o ICenv (Tabela 17). 

A classificação do sistema de iluminação para o bloco 3 (Tabela 18) sofreu grande queda 

quando foi empregada a análise de cumprimento de pré-requisitos. Apesar de atingir um valor 

que o enquadraria no nível “A” (6,44 para um limite estipulado de até 10,70), após o 

cumprimento de apenas um dos pré-requisitos e ponderação dos valores de potência por 

ambiente, acabou sendo classificado como nível “C”. 

Tabela 18 – Bloco 3 - análise do sistema de iluminação 

Nema – coleções e laboratório/ Aplicação RTQ-C 
Potência de iluminação 1 472,00       

REF: Escola/ universidade 10,70 12,30 13,90 15,50 
DPI da edificação 6,44 - -  -  
Potência limite do edifício 2 444,52 2 810,06 3 175,59 3 541,13 
Divisão dos circuitos S S S   
Contribuição da luz natural - -     
Desligamento automático (desnecessário se < 250 m²) -       
Equação pré-requisitos 3,35       
EqNumDPI 3   nível C   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por fim, apresenta-se no Quadro 5 a classificação obtida por bloco da edificação para 

cada um dos sistemas avaliados. 

Quadro 5 – Sistemas de envoltória e iluminação 

Bloco 1 – Administração e serviços 
Envoltória nível A 
Iluminação nível C 

Bloco 2 – Auditório e laboratório 
Envoltória nível A 
Iluminação nível B 

Bloco 3 – Coleções e laboratório 
Envoltória nível A 
Iluminação nível C 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O edifício do Nema, mesmo desconsiderando a utilização de recursos formais de 

envoltória não considerados no RTQ-C (painel de cobogós, por exemplo), obteve resultado 

satisfatório para os valores de envoltória. Por outro lado, deixou de pontuar na avaliação do 

sistema de iluminação por conta da direção escolhida para as seções de acionamento das fileiras 
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de luminárias, que deveriam ficar perpendiculares ao sentido em que foram executadas 

promovendo melhor aproveitamento da luz natural e, consequentemente, viabilizando melhor 

pontuação na avaliação do RTQ-C. 

4.5 OBTENÇÃO DE DADOS DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA (LABMET/UNIVASF) 

O Laboratório de Meteorologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(LabMet/Univasf)19 foi criado com a finalidade de dar apoio a cursos tanto de graduação como 

de pós-graduação, respaldar a produção agrícola regional e também divulgar informações 

referentes ao clima e ao tempo, conforme LABMET/UNIVASF (2018). O laboratório está 

localizado no Campus Juazeiro da Universidade, onde há equipe de apoio, conjunto de sensores 

e equipamentos para pesquisas de campo, além de duas estações meteorológicas automáticas 

fixas (uma em Petrolina e outra em Juazeiro), que geram dados diariamente. A estação da qual 

se obteve os dados se localiza a uma distância de 1,4 km da edificação em estudo, situada no 

Campus de Ciências Agrárias, zona rural de Petrolina - PE. 

As estações fixas geram dados que são atualizados no website do laboratório e podem ser 

acessados por qualquer usuário da rede. As informações disponibilizadas tratam de dados dia a 

dia e se referem à velocidade máxima do vento, às umidades relativas do ar máxima e mínima, 

às temperaturas máxima e mínima, radiação solar global, evaporação de referência e chuva 

diária, com dados informados para cada uma das duas estações. 

Tabela 19 – Registro de temperaturas máximas e mínimas a partir do ano de 2007 (ºC) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variação 
Temperaturas máximas 

37,7 37,7 37,0 37,5 36,8 37,4 38,3 37,6 38,1 38,8 38,8 36,8 
33,6 30,8 31,4 31,9 32,8 33,1 32,1 31,6 31,7 34,6 30,2 31,9 

Variação 
Temperaturas mínimas 

20,0 20,3 20,2 20,9 20,3 21,5 21,9 20,3 20,9 21,4 21,0 20,4 
14,6 14,7 16,0 15,4 15,5 14,7 16,6 15,8 15,7 14,7 14,4 15,8 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados fornecidos pelo LabMet/Univasf. 

A Tabela 19 compila os dados de temperatura do ar fornecidos pelo LabMet/Univasf, 

mostrando os picos de temperaturas mínimas e máximas em cada ano a partir de 2007. Apesar 

de que para entender melhor o clima da região é necessário conhecer a predominância dos 

                                                 
19   Atualmente é coordenado pelo Prof. Dr. Mário de Miranda Vilas Boas Ramos Leitão. 
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valores, pode-se ter uma ideia da faixa de amplitude de temperatura registrada nos últimos dez 

anos: de 14,4 ºC a 38,8 ºC, uma variação de 24,4 graus centígrados. 

Da mesma forma, os registros de máximas para umidade relativa do ar dos últimos dez 

anos mostram valores altos para uma região quente e seca, mas que podem vir a ocorrer. No 

período os registros chegaram a um valor mínimo de 10,1% e máximo de 96,6% (Tabela 20). 

Tabela 20 – Registro de UR máximas e mínimas a partir do ano de 2007 (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variação das máximas 
96,6 95,2 94,7 94,1 93,9 94,0 93,3 93,7 93,2 93,7 93,0 91,4 
80,3 79,8 82,3 82,4 86,2 79,9 72,7 89,9 74,2 86,4 77,1 83,7 

Variação das mínimas 
25,1 34,0 42,4 27,3 31,0 24,7 23,7 27,2 27,4 27,4 24,5 25,3 
10,9 13,0 12,7 14,2 14,5 11,8 10,1 13,5 11,5 11,5 13,3 14,2 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados fornecidos pelo LabMet/Univasf. 

Na Tabela 21 foram agrupados os valores de máximas para a velocidade do vento, 

conformando um valor médio de 17,6 m/s dentre os valores registrados no período de 2007 a 

2018. 

Tabela 21 – Registro de velocidade máxima do vento a 10 m a partir do ano de 2007 (m/s) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Máxima 17,6 15,0 16,3 18,6 15,7 19,7 18,7 17,9 24,2 16,4 17,2 13,7 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados fornecidos pelo LabMet/Univasf. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, além dos dados de registros diários coletados no 

website, o LabMet/Univasf foi contatado para que informações pormenorizadas fossem 

fornecidas, ou seja, dados de umidade, temperatura e velocidade do vento de hora em hora, para 

os mesmos dias em que foram realizadas as aferições internas, já que esses dados não são 

disponibilizados no website do laboratório. As informações foram fornecidas e então incluídas 

nas respectivas planilhas de aferições, alinhadas com os horários a que se referiam (Tabela 22 

a Tabela 28; Gráfico 1 a Gráfico 7). 

4.6 OBTENÇÃO DE DADOS IN LOCO (MEDIÇÕES NA EDIFICAÇÃO NEMA) 

As aferições iniciaram com um primeiro teste em 26 de setembro de 2016, das 10 h 30 

min às 16 h 00 min, dentro de uma rotina de medições individuais para ambientes pré-

estabelecidos e com espaçamento de repetição a cada uma hora, quando então todos os 

ambientes tinham seus parâmetros aferidos novamente. 
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Após a primeira medição, percebeu-se a necessidade de ampliar a faixa de horário que 

havia sido estipulada anteriormente, assim, as medições passaram a ser realizadas das 09 h 30 

min até às 17 h 00 min, sendo então possível realizar oito medições por dia para cada um dos 

pontos definidos como locais de medição. A cada aferição, três valores eram registrados: 

temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do ar. A quantidade de pontos, estipulada 

inicialmente em nove, também foi alterada, passando a considerar um total de doze pontos, 

sendo eles divididos por bloco, conforme o Quadro 6. 

Quadro 6 – Pontos de medição 

Bloco Ponto de medição 

1 
Copa 
Circulação externa (administração) 
Circulação externa (banheiros) 

2 
Laboratório 
Auditório 

3 
Sala do diretor 
Circulação externa (sala do diretor) 
Circulação externa (herbário) 

Circulações 

Pátio coberto (trecho 1) 
Pátio coberto (trecho 2) 
Pátio coberto (trecho 3) 
Área externa do prédio 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 41 – Bloco 1 visto a partir do átrio central 

 
Fonte: Arivaldo Leão de Amorim, 2016. 
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A partir da terceira medição outro ajuste foi necessário: as medições passaram a acontecer 

somente em dias não úteis. Essa decisão visou a uma maior homogeneidade de condições 

encontradas, dado que os equipamentos eletrônicos estariam sempre desligados, a temperatura 

dos ambientes não teria variações em função do eventual acionamento de condicionadores de 

ar durante o período ou da presença de usuários e, além disso, as portas e janelas poderiam 

permanecer sempre abertas, inclusive as janelas altas, projetadas para os corredores externos e 

átrio central (Figura 41). 

Os equipamentos utilizados para as medições no local foram dois 

termohigroanemômetros (Figura 42) de propriedade do Laboratório de Conforto Ambiental e 

Tecnologias Sustentáveis em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo (Lacam-TEC) da Faculdade 

de Arquitetura da UFBA. 

Figura 42 – Termohigroanemômetro Instrutherm Mod. THAR185 

 
Fonte: INSTRUTHERM (2017). 

Os equipamentos trabalharam simultaneamente, um deles registrando a temperatura e a 

umidade relativa do ar e o outro a velocidade do ar. Neste último, a função de registro da 

máxima velocidade instantânea era ativado e, após o tempo de captação do ponto de medição, 

o valor era anotado em um formulário de medições. 

Para proceder às medições em uma sequência única, foi adotado um formulário e um 

circuito de medição, ambos representados sobre uma planta baixa da edificação, conforme 

demonstrado na Figura 43. 

O processo de medição ocorreu da seguinte maneira: começando às 9 h 30 min no 

primeiro ponto do circuito (seta na Figura 43), todos os pontos eram aferidos e anotados em até 

45 minutos, quando então os dados escritos no formulário eram digitalizados até às 10 h 30 

min, horário no qual se iniciava um novo circuito de medições. 
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Figura 43 – Formulário utilizado nas medições 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A digitalização dos dados feita entre uma medição e outra consistiu em registrá-los em 

um arquivo de extensão “dwg” no AutoCAD20. Os dados foram registrados vinculados a 

entidades de desenho agrupadas que são denominadas “blocos” no programa computacional. 

Cada ponto de medição possuía um bloco para a respectiva data de medição, e, dentro desse, 

textos com propriedades específicas, ditos atributados, que permitem o registro de inúmeras 

informações sistematizadas e que podem vir a ser recuperadas posteriormente. Os textos 

atributados desses blocos possuíam informações referentes a horários de medição, além de 

parâmetros que estavam sob aferição no local: temperatura, umidade e velocidade do ar. 

Após a inserção de dados de todos os circuitos de um mesmo dia de medição, as 

informações foram extraídas e exportadas em formato de planilha eletrônica, sendo esta gerada 

automaticamente pelo computador já com as segmentações desejadas, como horário da medição 

                                                 
20   Programa computacional do tipo CAD (Computer Aided Design). Normalmente utilizado em desenvolvimento 

de projetos de arquitetura e engenharias. 
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e tipo de parâmetro adquirido. A partir do arquivo de planilha exportado, com abas separadas 

para as diferentes datas de medição, foram construídos gráficos de visualização dos dados. 

Ao total foram realizadas sete medições conforme as datas apresentadas no Quadro 7. 

Cada uma delas gerou um conjunto de tabelas e gráficos relacionados por data (Tabela 22 a 

Tabela 28; Gráfico 1 a Gráfico 7). 

Quadro 7 – Datas de realização das medições 

 Data referência 2016 2017 2018 
Equinócio outono 20/21 março - 22 abril 31 março 
Solstício inverno 20/21 junho - 24 junho - 
Equinócio primavera 22/23 setembro 26 setembro 16 setembro - 
Solstício verão 20/21 dezembro 27 dezembro 24 dezembro - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As datas escolhidas para a realização das medições basearam-se na ocorrência de 

solstícios e equinócios, por se tratar de estados significativos da incidência solar. As aferições 

foram então realizadas o mais próximo possível à ocorrência desses eventos. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 102 
 

 

Ta
be

la
 2

2 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

6/
09

/2
01

6 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

1 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

6/
09

/2
01

6 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 103 
 

 

Ta
be

la
 2

3 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

7/
12

/2
01

6 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

2 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

7/
12

/2
01

6 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 104 
 

 

Ta
be

la
 2

4 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

2/
04

/2
01

7 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

3 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

2/
04

/2
01

7 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 105 
 

 

Ta
be

la
 2

5 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

4/
06

/2
01

7 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

4 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

4/
06

/2
01

7 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 106 
 

 

Ta
be

la
 2

6 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 1

6/
09

/2
01

7 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

5 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 1

6/
09

/2
01

7 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 107 
 

 

Ta
be

la
 2

7 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

4/
12

/2
01

7 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

6 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 2

4/
12

/2
01

7 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 108 
 

 

Ta
be

la
 2

8 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 3

1/
03

/2
01

8 
 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 

G
rá

fic
o 

7 
– 

D
ad

os
 o

bt
id

os
 e

m
 3

1/
03

/2
01

8 

 

 Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

 p
el

o 
au

to
r. 



AVALIAÇÕES E OBTENÇÃO DE DADOS 109 
 

 

4.7 APLICAÇÃO DOS DADOS SOBRE O GRÁFICO NICOL 

A partir das aferições no local e dos dados informados pelo LabMet/Univasf foram 

construídos gráficos Nicol referentes aos três blocos da edificação de estudo, enfatizando os 

ambientes selecionados (sala do diretor, auditório e copa) para a análise da temperatura de 

conforto21 que deveria ser considerada não apenas no ambiente específico, mas também 

levando-se em conta o contexto da implantação da edificação. 

A construção do gráfico foi realizada juntamente com os dados fornecidos pela estação 

meteorológica sobre os quais foi aplicada a equação (2), conforme Nicol e Humphreys (2002). 

Conforme Roaf, Fuentes e Thomas (2009), a curva relativa à temperatura de conforto 

representada no gráfico diz respeito a uma média de valores que compõem essa temperatura e 

não a uma única temperatura, dessa forma, a adaptação do usuário ao clima local permite que 

se perceba conforto mesmo em temperaturas próximas a 30 ºC, desde que a movimentação do 

ar exista. 

O Gráfico Nicol foi adaptado para as necessidades deste trabalho, sendo assim, tanto nos 

quadros como nos gráficos, os meses em que houve medição possuem três colunas em que são 

registrados separadamente os valores aferidos para a temperatura em cada um dos três 

ambientes escolhidos, deixando a visualização das temperaturas ao longo do dia mais legível 

(Gráfico 8 a Gráfico 10). 

Foi utilizada a mesma segmentação da edificação adotada na avaliação percentual de 

variação de temperatura e umidade, ou seja, de cada bloco foi escolhido um ambiente, desde 

que interno, representativo daquela implantação. Escolheram-se, portanto, a copa (bloco 1), o 

auditório (bloco 2) e a sala do diretor (bloco 3) e para eles foram disponibilizados dados das 

medições realizadas em todas as datas previamente realizadas. 

O que se observa nas medições do ano de 2016 dos meses de setembro e dezembro 

(Tabela 29) é que praticamente todas as temperaturas registradas para os três ambientes estão 

acima do valor de temperatura de conforto obtida para o mês em que foi realizada a medição 

(Gráfico 8), excetuando-se apenas a primeira aferição do mês de dezembro realizada na sala do 

diretor. 

                                                 
21   O conceito de temperatura de conforto é detalhado na página 70, seção 3.5. 
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Tabela 29 – Medições in loco realizadas no ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ainda no ano de 2016, as temperaturas chegam a ultrapassar a temperatura média 

máxima, sendo o auditório o ambiente que apresenta os maiores valores de temperatura ao 

longo do dia. A ausência de medições no auditório em setembro é justificada pelo fato de o 

ambiente ter sido incluído posteriormente na lista de medições. 

Gráfico 8 – Gráfico Nicol: medições in loco realizadas no ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (com adaptações). 
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Tabela 30 – Medições in loco realizadas no ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação às quatro medições realizadas no ano de 2017 verifica-se que, naquelas 

ocorridas em abril, junho e setembro, é possível observar que nos primeiros horários de 

medição, as temperaturas dos ambientes chegam a ficar abaixo da temperatura de conforto do 

gráfico, sendo que no mês de junho esse evento se repetiu mais vezes (Tabela 30 e Gráfico 9). 

Gráfico 9 – Gráfico Nicol: medições in loco realizadas no ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (com adaptações). 
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Tabela 31 – Medições in loco realizadas em março de 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na medição ocorrida em 2018 (mês de março) a única aferição que ficou abaixo da 

temperatura de conforto foi a primeira do dia ocorrida na sala do diretor. Com o passar das 

horas, todos os ambientes chegaram a ultrapassar a média das temperaturas máximas registradas 

pela estação para aquele dia (Gráfico 10). 

Gráfico 10 – Gráfico Nicol: medições in loco realizadas em março de 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (com adaptações). 
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Os valores aferidos no mês de março indicam ser maiores que a temperatura de conforto 

para os três ambientes monitorados, sendo que aqueles que ultrapassam a temperatura máxima, 

o fazem no período da tarde. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo discutem-se os resultados que foram apresentados anteriormente. Primeiro 

a partir da aplicação do RTQ-C e segundo a partir de uma síntese, em que se comparam dados 

aferidos in loco com os dados registrados na estação meteorológica. 

5.1 AVALIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SEGUNDO OS REQUISITOS DO RTQ-C 

A avaliação parcial realizada para a determinação de eficiência do sistema de envoltória 

na edificação sede do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental foi classificada como 

satisfatória em razão de haver obtido o nível de eficiência energética “A”. 

Há de se considerar a influência dos pré-requisitos do RTQ-C desde a etapa de 

desenvolvimento de projetos, dado que o atendimento a eles, mesmo que de forma não 

intencional, permitiu alcançar os níveis mais altos da classificação energética da envoltória. 

Nesse sentido, atender a pré-requisitos referentes a paredes exteriores e coberturas, como 

a “transmitância térmica da cobertura e paredes exteriores” e as “cores e absortância de 

superfícies” (ELETROBRAS, 2015), foi essencial na determinação desse resultado. O terceiro 

pré-requisito, “Iluminação zenital”, não se aplicou ao caso específico. 

Em relação ao primeiro pré-requisito, “transmitância térmica da cobertura e paredes 

exteriores”, a avaliação é feita com base nas propriedades intrínsecas do material constituinte 

de coberturas e de paredes (ou do arranjo de vários materiais que compõem essas vedações). 

Não se trata, necessariamente, da aparência final da vedação, mas do material que a constitui. 

No que diz respeito ao pré-requisito “cores e absortância de superfícies”, conforme os 

termos exigíveis no RTQ-C, trata-se aqui da aparência final da edificação, em que, se não o 

próprio material, pelo menos o revestimento nele empregado terá que cumprir os requisitos 

mínimos exigidos pelo item. 

É importante ressaltar que outras referências, como a NBR 15575, em sua parte 4, propõe 

como requisito de adequação de paredes externas, um critério de transmitância térmica que 

combina faixas de valores de transmitância e absortância a serem atendidos simultaneamente – 

exceto para as zonas bioclimáticas 1 e 2 (estabelecidas pelas NBR 15220-3) – considerando-os 

como um critério de valores máximos admissíveis para o fator transmitância. 
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O valor definido como limite para o atendimento ao item é de α ≤ 0,50 para paredes. De 

acordo com a Portaria Inmetro n.º 50/2013, em seu “Anexo geral V – Catálogo de propriedades 

térmicas de paredes, coberturas e vidros”, e também com o quadro apresentado pelo próprio 

RTQ-C (Tabela 32), o uso de cores na pintura tem relação com o nível de absortância da 

superfície, sendo a cor branca relacionada com um dos índices mais baixos, a depender do tipo 

de tinta e acabamento escolhido. O uso de pintura com tintas de cores vermelha e verde escura, 

por exemplo, dentre os disponíveis no quadro, já ultrapassam o valor máximo definido pelo 

RTQ-C. 

Tabela 32 – Absortância para radiação solar 

Tipo de superfície α 
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 
Vede clara 0,40 
“Alumínio” 0,40 
Verde escura 0,70 
Vermelha 0,74 
Preta 0,97 

Fonte: ELETROBRAS, 2015 (adaptado pelo autor). 

No caso dos tetos, para que também seja cumprido o pré-requisito, deve-se atingir o 

mesmo valor máximo de absortância, α ≤ 0,50 em sua superfície, excetuando-se quando forem 

utilizados como tetos jardim, como reservatórios de água ou quando recobertos com telhas 

cerâmicas. Considerados como áreas que normalmente têm menor alcance visual em relação ao 

nível do observador, os tetos implicariam uma maior liberdade no uso de cores que permitem 

atingir o índice desejado, sem necessariamente comprometer a proposta arquitetônica. 

Na avaliação da envoltória realizada para o Nema, foram excluídos tanto os painéis de 

cobogós, por entender que esses itens não alteravam a análise seguindo os requisitos do RTQ-

C, quanto as paredes duplas existentes nas empenas de cada um dos blocos, em razão de não 
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haver previsão para essas situações e do fato de a transmitância apresentada por paredes simples 

já estar enquadrada no valor limite previsto (Tabela 4). 

Os cobogós, presentes em pelo menos uma das faces de cada bloco, encontram-se 

recuados das paredes limítrofes dos ambientes da edificação por causa da existência de 

corredores de serviço. Os cobogós, juntamente com o uso de paredes de alvenaria recuadas, 

contribuem para a redução da incidência solar nos ambientes, já que barram parte dos raios 

solares. As paredes recuadas, por sua vez, acabam conformando um elemento22 que funciona 

como beiral, também diminuindo a incidência solar (seta na Figura 44). 

Figura 44 – Bloco 2: incidência solar através dos cobogós e recuo com função de “beiral” 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

O resultado obtido pela equação (1) definida pelo RTQ-C para o Indicador de Consumo 

da envoltória (ICenv)23, mesmo quando desconsiderada a existência de faces de fachada 

parcialmente protegidas com o uso dos recursos anteriormente citados, acabou sendo 

satisfatório, obtendo-se a pontuação máxima para o item, a classificação “A”. Esta é 

considerada por este trabalho como um indicativo da existência de margem de segurança na 

classificação realizada pelo RTQ-C. 

Em relação à avaliação do sistema de iluminação, em que havia a necessidade de 

cumprimento de três pré-requisitos (Quadro 4) para que fosse atingido o nível mais alto da 

classificação, cumprir o primeiro pré-requisito de “divisão dos circuitos” acaba por ser algo 

                                                 
22   O fechamento superior dos corredores de serviço foi propositalmente definido em projeto em altura superior à 

dos ambientes internos, para que neste local fossem resguardados das intempéries os condensadores do sistema 
de condicionamento de ar. 

23   O Indicador de Consumo é um parâmetro para avaliação comparativa da eficiência da envoltória. Sua equação 
se encontra na página 69. 
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simples, já que se trata de situação comum em projetos e de recomendação de norma específica, 

a ABNT NBR 541024. 

O segundo pré-requisito, “contribuição de luz natural”, não foi item cumprido na 

execução da edificação. No caso do Nema, não havia previsão em sua etapa de projeto (de 

instalações elétricas) de que fosse utilizado o que recomendava o RTQ-C quanto ao 

agrupamento de luminárias e suas respectivas seções de acionamento. Ainda assim, o 

agrupamento foi realizado em algumas salas, mas não de acordo com o que define o 

regulamento, já que as luminárias devem ser agrupadas em fileiras de direção paralela às 

paredes em que se localizam as aberturas para o exterior. 

O cumprimento desse item depende em grande parte não apenas do projeto de arquitetura, 

mas principalmente do projeto de instalações elétricas, que deve prever as seções de 

acionamento conjunto e sua direção, aliado à fiscalização eficiente da execução em obra. 

Mesmo que o acionamento das lâmpadas em fileiras independentes não tenha sido 

cumprido em todas as salas, aquelas que tiveram o acionamento das seções corretamente 

executadas puderam pontuar a favor na classificação da edificação graças à previsão de 

ponderação do RTQ-C. Aos ambientes que atenderam o pré-requisito foi aplicado um fator, 

assim como aos que não atenderam foi aplicado um outro fator a fim de corrigir a falta de 

padronização. No caso dos três blocos, apenas o de número 2 conseguiu se beneficiar dessa 

pontuação, subindo na classificação do RTQ-C. 

O terceiro pré-requisito (desligamento automático do sistema de iluminação), apesar de 

indispensável para a obtenção do nível “A”, é um item que não afeta a avaliação do caso 

específico. Sistemas de desligamento automático são passíveis de instalação sem maiores 

transtornos à edificação, mesmo quando não previstos em projeto. Neste caso, o item é 

considerado cumprido mesmo não estando presente, dado que o parâmetro de área (ambientes 

menores que 250,00 m²) dispensa a sua instalação. 

A avaliação do sistema de climatização não foi realizada, apesar da prospecção de dados 

disponíveis junto à administração da Univasf ou ainda da realização de cadastro diretamente no 

local. Além da insuficiência de dados disponíveis para a realização da análise, entende-se que 

                                                 
24   A NBR 5410 é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que trata das instalações 

elétricas de baixa tensão. 
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o escopo do trabalho diz respeito à obtenção de condições de conforto térmico interno 

alcançadas por uma envoltória simples, à qual foram agregados elementos arquitetônicos de 

proteção (beirais, paredes duplas e cobogós) em relação ao ambiente externo. 

5.2 ANÁLISE DAS MEDIÇÕES REALIZADAS IN LOCO 

Com base nos dados coletados no período, é possível afirmar que os valores mais baixos 

de temperatura do ar foram encontrados na sala do diretor e os mais altos no pátio coberto em 

seu trecho 3. Na Tabela 33 foram coloridas as células com a temperatura mais alta aferida para 

o ambiente (em vermelho) e a mais baixa (em verde). 

Tabela 33 – Aferição in loco de temperatura para sala do diretor (ºC) 

Data 9:30-10:00 10:30-11:00 11:30-12:00 12:30-13:00 13:30-14:00 14:30-15:00 15:30-16:00 16:30-17:00 

2016/09/26  - 30,9  -  -  -  -  -  - 
2016/12/27 28,9 30,9 31,9 33,5 34,4 35,1 35,4 35,5 
2017/04/22 26,9 28,7 30,0 31,4 32,4 32,5 33,0 32,5 
2017/06/24 23,9 26,3 26,0 26,3 27,0 27,8 27,5 27,2 
2017/09/16 25,2 25,7 27,1 28,0 28,9 29,5 29,7 29,2 
2017/12/24 29,2 31,1 31,8 32,9 33,2 33,7 34,0 33,7 
2018/03/31 28,1 29,2 30,3 31,1 32,3 32,2 33,0 31,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 45 – Percurso do sol de junho a dezembro sobre o bloco 3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 
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A sala do diretor foi o ambiente que chegou a apresentar as menores temperaturas de 

todos os listados nas medições. Considerando ser este ambiente localizado no bloco 3 – que 

possui disposição longitudinal aproximada de noroeste para sudeste – trata-se de um bloco com 

menor incidência do sol poente ao longo do ano na fachada protegida por cobogós. Nesta 

mesma fachada, recuada em relação ao painel de cobogós e paralelas à ele, encontra-se o 

conjunto de janelas do bloco, que é voltado para a orientação nordeste, conforme indicado pelas 

setas da Figura 45 e da Figura 46. 

Figura 46 – Planta baixa da sala do diretor 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

O pátio coberto, em seu trecho 3, que é exposto ao sol e protegido apenas pelas venezianas 

metálicas, dentre os ambientes cobertos foi o que obteve os maiores valores de temperatura do 

ar. A Tabela 34 apresenta a célula com a temperatura mais alta aferida para o ambiente em 

vermelho e a que teve a menor temperatura aferida em verde. 

Tabela 34 – Aferição in loco de temperatura para o pátio coberto - trecho 3 (ºC) 

DATA 9:30-10:00 10:30-11:00 11:30-12:00 12:30-13:00 13:30-14:00 14:30-15:00 15:30-16:00 16:30-17:00 

2016/09/26  - 31,2 33,1 33,4 35,5 35,1 34,7  - 

2016/12/27 31,6 32,7 34,2 35,5 36,4 37,3 37,3 37,1 

2017/04/22 27,9 29,3 31,9 33,2 33,9 34,6 34,6 33,8 

2017/06/24 24,9 26,6 26,8 27,8 29,0 28,1 28,0 26,8 

2017/09/16 25,6 27,4 27,8 29,8 30,9 30,5 30,3 30,7 

2017/12/24 32,1 33,7 34,8 33,7 35,3 36,4 35,0 34,8 

2018/03/31 30,2 31,6 31,7 33,5 34,3 34,2 33,0 33,5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 – Vista do pátio coberto e acesso da edificação (dez. 2017 às 17 h) 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Esse trecho da edificação (Figura 47) possui faces voltadas para noroeste e sudoeste, com 

grande incidência do sol poente em ambas, atuando também como anteparo à parte ao sol que 

incide no bloco 1 (indicado pela seta vermelha na Figura 48). 

Figura 48 – Percurso do sol de junho a dezembro sobre o acesso da edificação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 
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Na Figura 49 e na Figura 50 são apresentadas, respectivamente, as plantas baixas do 

auditório e da copa, que compartilham de incidência solar similar à que atua sobre o trecho 3 

do pátio coberto, em razão da disposição em planta dos referidos ambientes. 

Figura 49 – Planta baixa do auditório 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

 

Figura 50 – Planta baixa da copa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

Em relação às temperaturas registradas pela estação meteorológica fixa, foi realizado um 

comparativo com aquelas coletadas internamente em alguns dos ambientes. Assim, para 

analisar os dados medidos no local, escolheu-se um ambiente interno de cada bloco e comparou-

se o parâmetro aferido em relação aos dados coletados pelo LabMet/Univasf. Foram 
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escolhidos25 a copa no bloco 1, o auditório no bloco 2 e a sala do diretor no bloco 3 (Figura 27 

a Figura 29). 

A escolha por determinados ambientes dentre todos aqueles aferidos no local foi 

representada nas tabelas de dados coletados (Tabela 22 a Tabela 28, sintetizadas e reproduzidas 

em detalhe na Tabela 35, Tabela 36 e Tabela 37 apenas para os três ambientes escolhidos) 

através do destaque dado à linha do referido ambiente na cor verde. Em uma linha auxiliar 

abaixo de cada um dos ambientes escolhidos, foi informada a diferença percentual entre os 

valores aferidos quando comparados com os valores registrados na estação meteorológica. 

Tabela 35 – Medições realizadas na sala do diretor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A relação entre os valores foi desenvolvida da seguinte forma: no caso da temperatura, o 

percentual, quando em valor negativo (cor vermelha), indica o quão percentualmente mais 

quente estava o ambiente interno em relação ao registro da estação meteorológica para um dado 

horário. 

 

 

                                                 
25   De todos os ambientes que foram medidos, optou-se por analisar apenas um por bloco. O ambiente deveria ser 

interno (circulações externas também foram aferidas no trabalho) e possuir janelas e portas que deveriam 
permanecer abertas durante todo o período de medição. Assim, a orientação de implantação de cada bloco teria 
representatividade na análise dos dados coletados e que ora seriam objeto de comparativos com os dados 
registrados na estação meteorológica. 
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Tabela 36 – Medições realizadas no auditório 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para os valores de umidade, da mesma forma, o valor, positivo e em grafia preta, indica 

o quão percentualmente mais úmido estava o ambiente interno em relação ao ambiente externo, 

onde são coletadas as informações da estação meteorológica. No caso da velocidade do vento, 

os percentuais se referem a quanto, também percentualmente, do valor informado pela estação 

corresponde às medidas coletadas no ambiente interno (Tabela 22 a Tabela 28). 

Tabela 37 – Medições realizadas na copa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, notou-se que as temperaturas internas medidas nesses ambientes diferem pouco 

dos valores registrados pela estação meteorológica para o mesmo horário, mas tendem no geral 
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a serem maiores, chegando a um máximo de 6,3% acima do valor da estação meteorológica 

(copa, aferindo 25,8 ºC simultaneamente à estação meteorológica registrando 24,3 ºC no 

exterior em 16/09/2017, Tabela 37). 

Esperava-se que o conjunto de materiais e soluções utilizados na construção, também em 

razão de suas propriedades térmicas, aliado ao uso de beirais, paredes duplas e painéis de 

cobogó, fosse capaz de promover a manutenção da temperatura interna, principalmente no 

decorrer do dia, em que a temperatura externa naturalmente aumenta. No entanto, o que os 

dados mostraram é que as temperaturas tendem a ser maiores nos ambientes internos e, quando 

não o são, possuem pequena margem de diferença. Na melhor situação encontrada, a sala do 

diretor registrou 23,9 ºC e a estação meteorológica 24,7 ºC, o que representa um ambiente 

interno com temperatura menor em apenas 0,8 ºC (3,3%) do valor informado pela estação 

(Tabela 35). 

Relacionando todas as medições realizadas para cada um dos três ambientes escolhidos, 

o Quadro 8 apresenta a quantidade de ocorrências em que a temperatura aferida dentro do 

ambiente mostrou-se menor que a temperatura registrada pela estação meteorológica no 

ambiente exterior, mesmo que isso significasse diferenças na temperatura quase que 

imperceptíveis ao usuário. 

Quadro 8 – Ocorrências relacionando aferições in loco e valores registrados pela estação 

AMBIENTES QTDE MEDIÇÕES REALIZADAS 

POR AMBIENTE 

QTDE OCORRÊNCIAS EM QUE 

TINTERNA < TESTAÇÃO 
% DE MEDIÇÕES EM QUE 

TINTERNA < TESTAÇÃO 
Bloco 1 – copa 53 medições 11 vezes 21% 
Bloco 2 – auditório 45 medições 16 vezes 36% 
Bloco 3 – sala do diretor 49 medições 34 vezes 69% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A sala do diretor foi o ambiente que mais teve ocorrências de temperatura menor, 

apresentando em 69% dos casos temperatura interna menor que aquelas registradas na estação 

meteorológica, dentro da faixa de horários de medição realizada (9 h 30 min às 17 h 00 min). 

O bloco 2, onde se encontra o auditório (Figura 51), é, dos três blocos, o que possui maior 

exposição da face longitudinal ao sol da tarde, ainda que protegida pelos recursos do uso de 

cobogós e da parede recuada (beiral). Ainda assim, em 36% dos casos, a temperatura interna 

do auditório ainda foi aferida em valor menor que o registrado no exterior da edificação (estação 

meteorológica). 
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Figura 51 – Percurso do sol de junho a dezembro sobre a edificação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor no REVIT®. 

Ainda conforme o Quadro 8, a copa (bloco 1), mesmo que exposta menos ao sol da tarde 

se comparada ao auditório (bloco 2), e beneficiando-se em parte da sombra no período da tarde 

que a cobertura do pátio coberto faz sobre o bloco (Figura 51), foi o ambiente que teve a menor 

quantidade de ocorrências de temperatura interna menor que a temperatura externa, ou seja, 

21% das vezes, sendo considerado o ambiente menos capaz de manter a temperatura interna 

mais amena que a temperatura externa. 

Em relação às medições de umidade do ar, foram considerados os dados a partir da 

terceira medição, quando a rotina de aferição in loco estava consolidada: os ambientes estavam 

definidos, mais horários de medições haviam sido incorporados e as aferições começaram a 

ocorrer em dias não úteis para minimizar interferências no processo. Ou seja, a primeira e a 

segunda medições serviram para ajustar a metodologia, sendo posteriormente desprezadas. 

Os valores aferidos nos ambientes internos e os valores registrados pela estação 

meteorológica para a umidade relativa foram utilizados para a construção da Tabela 38. Nela é 

informada a diferença entre o valor da primeira medição (9 h 30 min) e a última (16 h 30 min) 

para cada dia de realização de medições. 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 126 
 

 

Tabela 38 – Diferença entre valores de UR registrados às 9 h 30 min e às 16 h 30 min 

 22/04/2017 24/06/2017 16/09/2017 24/12/2017 31/03/2018 
Sala do diretor 26,9 11,7 22,9 20,9 16,5 
Auditório 26,3 10,1 22,6 17,5 14,7 
Copa 27,6 7,9 21,7 17,4 14,8 
LabMet/Univasf (estação) 33,4 6,2 25,5 20,0 18,4 

Fonte: Elaborado pelo autor. (valores indicados em pontos percentuais) 

Dentro do período de medição, a diferença encontrada para os valores registrados pela 

estação meteorológica geralmente é maior que a diferença feita com base nos dados aferidos in 

loco. Entre os ambientes, o que normalmente apresenta a maior variação é a sala do diretor. 

Nesse sentido, percebe-se que a umidade relativa registrada pela estação meteorológica é 

mais afetada e sofre mais redução em seu valor ao longo do dia, se comparada com a umidade 

dos ambientes internos. Considerando que da primeira até a última medição  houve aumento de 

temperatura para ambientes internos e externos em proporção similar, conforme relatado 

anteriormente, registra-se que, diferentemente, a umidade relativa nos ambientes internos não 

acompanha a mesma proporção de variação encontrada nos dados registrados pelo 

LabMet/Univasf. 

Nas aferições in loco, os ambientes internos permaneceram no geral com valores de 

umidade relativa maiores que aqueles informados pelo LabMet/Univasf, e, mesmo com a 

tendência observada de decréscimo dos valores em ambas as fontes ao longo do dia, a redução 

da umidade nos dados coletados pela estação meteorológica acontece de forma mais intensa 

que a redução da umidade que acontece dentro dos ambientes, para o mesmo período. Assim, 

o valor da relação entre as umidades relativas (UR aferida/UR estação) só aumentou com o 

passar das horas, sendo a única exceção a medição realizada no mês de junho de 2017 (Tabela 

25). 

Já em relação às medições de velocidade do ar, estas foram baseadas na máxima 

registrada para um determinado momento. O fluxo de ar encontrado nos ambientes internos não 

é contínuo, acontecendo rajadas em que os valores máximos são detectados (conforme já dito, 

foi considerado o maior valor de velocidade registrado no instante da medição). Os dados 

possuem grandes variações em seus valores, não havendo inferência por parte do trabalho em 

sua análise, por se considerar que outras ferramentas de análise próprias para essa variável 

seriam necessárias.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi estudada a edificação que abriga o Núcleo de Ecologia e 

Monitoramento Ambiental (Nema), localizada em um dos campi da Univasf, em Petrolina, 

região do semiárido nordestino. 

A edificação, que foi projetada para ser executada com técnica construtiva convencional, 

possui atributos arquitetônicos de proteção (uso de beiral, paredes duplas e painéis de cobogós) 

que atuariam contra a forte incidência solar característica da região geográfica onde se localiza. 

A partir da bibliografia consultada, infere-se que a percepção de conforto do usuário varia 

de acordo com a sua aclimatação ao ambiente que frequenta. Assim, não há que se falar em 

uma temperatura absoluta de conforto, já que o conceito de temperatura de conforto, segundo 

Roaf, Fuentes e Thomas (2009), deve sempre levar em conta a adaptação do usuário às 

circunstâncias locais. 

Elementos de proteção capazes de reduzir a exposição da edificação aos efeitos externos, 

ou ainda, o emprego adequado do conceito de inércia térmica – quando possível na construção 

de uma edificação – podem influenciar significativamente na percepção de conforto do usuário. 

Esse efeito é mais perceptível quando tais recursos são aplicados na proteção de edificações 

localizadas em regiões cujas temperaturas médias são mais elevadas. 

Contudo, neste trabalho, não foram sistematizadas enquetes com usuários quanto à 

percepção pessoal de conforto na edificação investigada. Mesmo havendo relatos de sensação 

de conforto pelos usuários do Nema, quando do desenvolvimento da pesquisa, optou-se por 

enfocar aspectos que pudessem ser quantificados de forma mais objetiva, tais como 

temperatura, umidade relativa e velocidade do ar em cada um dos três blocos que compõem a 

edificação. 

Assim, a intenção do trabalho foi avaliar, em uma edificação construída, as condições de 

conforto proporcionadas aos seus usuários, bem como seus níveis de eficiência energética, 

considerando parâmetros normativos e aferições in loco de temperatura, umidade e velocidade 

do ar. 

Em relação aos parâmetros normativos, foi usado o Regulamento Técnico da Qualidade 

para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-
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C) como referência para parte das análises do trabalho. No documento, três sistemas são eleitos 

(envoltória, iluminação e condicionamento de ar) e então descritas as etapas de avaliação para 

cada um deles, de forma parcial ou total, para fins de concessão da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE). 

O nível de eficiência da envoltória atingido pelo RTQ-C não atesta necessariamente a 

condição de conforto térmico interno na edificação, mas a sua eficiência energética. Para o caso 

da edificação estudada, a não contabilização de beirais, paredes duplas e painéis de cobogós no 

cálculo do RTQ-C deixou margem de segurança na classificação da envoltória, já que, mesmo 

sem considerá-los, o item obteve equivalente numérico “A”. 

Em relação às aferições in loco, observou-se que as temperaturas internas aferidas pouco 

diferiam das registradas no exterior pela estação meteorológica, sendo, na maior parte dos 

casos, acima da temperatura de conforto encontrada a partir do Gráfico Nicol. Apesar disso, e 

devido ao efeito da adaptação dos usuários ao clima local, cabe registrar que nos blocos da 

edificação analisada as atividades são realizadas, pelo menos em parte do ano, sem o 

acionamento dos condicionadores de ar. 

Figura 52 – Átrio central com vegetação e lago no Nema 

 
Fonte: Arivaldo Leão de Amorim, 2016. 

Roaf, Fuentes e Thomas (2009) indicam que a redução da temperatura do ar e a promoção 

de seu acesso à edificação são importantes para o aumento do conforto. Esses autores afirmam 

ainda que, para garantir o conforto do usuário, são necessárias ações que impliquem 
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efetivamente alteração de temperatura, o que depende não apenas do sombreamento (ROAF; 

FUENTES; THOMAS, 2009). 

Assim, conclui-se que o conforto do usuário da edificação exige estratégias que envolvem 

não apenas o uso de elementos que promovam sombra à estrutura principal, ou também somente 

do potencial da inércia térmica do material utilizado na edificação, mas também de meios que 

promovam a ventilação e também de meios que a resfriem, como o uso da vegetação e de corpos 

d’água ao seu redor. Nesse aspecto, a vegetação também traz consigo o aumento de umidade e 

resfriamento de ventos ingressantes na edificação (Figura 52). 

Assim, deduz-se que ganhos em redução de temperatura poderão vir a ser mais 

perceptíveis a partir da implementação de elementos arquitetônicos conjuntamente com o 

manejo de vegetação e aumento da umidade do ar circundante. Ou seja, propiciar temperaturas 

amenas, de forma que o usuário se sinta confortável dentro de uma edificação, pressupõe 

considerar tanto elementos edilícios (tais quais beirais, paredes duplas e painéis de cobogós), 

quanto elementos de tratamento dos espaços livres, como o uso de vegetação e corpos d’água 

nos arredores da edificação. 

De toda forma, verificar e tentar quantificar o quanto um painel de cobogós pode reduzir 

a sensação de desconforto só em números não é uma tarefa simples. Materiais e recursos 

arquitetônicos dessa ordem não alteram as condições climáticas ao redor da edificação, mas 

tentam minimizar eventual desconforto dos seus usuários. 

Porém, vale salientar que, no cenário local, edificações sem o uso desses mesmos recursos 

arquitetônicos não funcionam sem o uso de climatização artificial. Daí, supõe-se que a análise 

dos recursos formais arquitetônicos empregados – beirais, paredes duplas e painéis de cobogós 

– na edificação seriam potencializadores do conforto dos usuários, gerando sombreamento e 

consequente proteção da estrutura principal da edificação. Apesar de esses itens não reduzirem 

a temperatura do ar, estariam atuando na redução do acúmulo de calor adquirido pelas faces da 

edificação. Em resumo, sem o uso de beirais, paredes duplas e painéis de cobogós, as 

temperaturas internas dos blocos que compõem o Nema poderiam ser ainda maiores do que a 

temperatura de conforto encontrada a partir do Gráfico Nicol. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, tentou-se também realizar simulações em 

programas computacionais diversos. A avaliação da edificação inicialmente por simulação 

computacional de parâmetros para posterior comparação com o aferido in loco, no entanto, se 
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mostrou infrutífera, por razões desde a complexidade de operacionalização de programas 

computacionais, custo de aquisição ou mesmo em relação ao tipo de dado disponibilizado pela 

simulação. 

Em programas computacionais utilizados, como VELUX Energy and Indoor Climate 

Visualizer, Energy2D e Energy3D, a incongruência ou inviabilidade de dados simulados levou 

o autor deste trabalho a contatar os desenvolvedores, o que, ainda assim, não viabilizou a 

continuidade do processo, dado que ou o programa computacional não simulava o parâmetro 

requerido, ou o fazia apenas em versões de acesso restrito. 

Outros programas computacionais retornaram dados que não eram de aplicação direta ou 

propunham alternativas de aquecimento e resfriamento, sem que fosse informado qual a 

temperatura inicial do ambiente que necessitava de intervenção. 

Considera-se, portanto, que as principais contribuições do trabalho referem-se: 1) à 

revisão de literatura atinente aos temas de avaliação de eficiência energética e conforto térmico; 

2) no caso do RTQ-C, à sistematização dos conceitos nele utilizados, criando uma rotina de 

aplicação apresentada passo a passo em um estudo de caso real; 3) à definição de procedimentos 

metodológicos para aferições de temperatura, umidade e velocidade do ar in loco; e 4) à 

aplicação de parâmetros de conforto (Gráfico Nicol) em uma edificação já executada. 

Torna-se, assim, válido o presente estudo ao abordar o complexo processo que é melhorar 

o desempenho térmico e a eficiência energética de edificações localizadas em regiões de clima 

semiárido. Desse modo, recursos públicos podem vir a ser melhor administrados se destinados 

a edificações provenientes de processos mais comprometidos com o uso de alternativas que 

visem à eficiência energética das edificações e que cumpram os normativos vigentes. 

A aplicação do RTQ-C, já obrigatória em edificações públicas federais, e a eficiência 

energética, preocupação ainda recente no setor das edificações, trazem um panorama 

importante para o mercado, que é a formação especializada de profissionais que sejam capazes 

de arbitrar a respeito de questões tecnológicas em sua atuação profissional, desde a 

especificação adequada dos materiais até a simulação computacional, uma das modalidades de 

avaliação previstas no RTQ-C. 
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Embasado na experiência de desenvolvimento desta pesquisa, aliado à experiência do 

desenvolvimento do projeto objeto de estudo e acompanhamento da sua execução à época, 

sugere-se: 

• Avaliar, em trabalhos futuros, se a utilização de recursos arquitetônicos como beirais, 

paredes duplas e painéis de cobogós, associados ao uso de vegetação e corpos d’água, 

atuam, efetivamente, na melhoria das condições de conforto em edificações 

localizadas em climas semiáridos; 

• Dar continuidade à intenção inicial de integração da simulação ao processo de projeto, 

criando metodologias de avaliação através de pontos de checagem das soluções 

propostas simuladas; 

• Criar rotinas de simulação de desempenho térmico associado ao desempenho 

energético da edificação em que as decisões possam ser avaliadas no desenvolvimento 

e posteriormente transformadas em itens de decisão de projeto separados por sistema 

de conformação da arquitetura (vedações, coberturas, pisos); 

• Simular também simultaneamente o uso de soluções de envoltória associado ao 

consumo energético no caso de climatização artificial, para que se possa avaliar o 

impacto da escolha de determinados materiais; 

• Elaborar cartilhas destinadas a órgãos públicos que desenvolvam projetos, 

considerando que esta pesquisa se iniciou em uma instituição pública de ensino onde 

o setor carece de maior interferência, dado que o desenvolvimento de projetos 

terceirizados nem sempre atende às necessidades dos contratantes. 

Por fim, entende-se que os resultados auferidos podem auxiliar tanto no desenvolvimento 

de projetos mais adequados às condições de execução e manutenção de edificações públicas, 

quanto podem reverberar nas práticas de ensino e na experiência profissional do pesquisador. 
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