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APRESENTAÇÃO
OBJETIVOS DO MANUAL
Este manual detalha os tópicos da Instrução Normativa do Inmetro para Classificação de
Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C), a fim de
esclarecer possíveis dúvidas sobre a aplicação do método de avaliação e cálculos.
Cabe salientar que nenhuma instrução por si só garante um edifício de qualidade. Maiores
níveis de eficiência podem ser alcançados por meio de estratégias de projeto, por iniciativas
e por cooperação dos profissionais ligados à construção dos edifícios, como arquitetos,
engenheiros civis, eletricistas, mecânicos e empreendedores. Além disso, os usuários também
têm participação ativa e decisiva no uso de edifícios eficientes por meio dos seus hábitos.
Dependendo de como se comportam perante o edifício, podem reduzir de forma significativa
o consumo de energia, aumentando assim a eficiência das edificações, e consequentemente,
reduzindo desperdícios. Todos os envolvidos desde a concepção até a utilização dos edifícios
podem contribuir para criar e manter edificações energeticamente eficientes. Para atingir e
manter níveis mais elevados de eficiência, ressalta-se novamente que é muito importante a
participação dos usuários. Um edifício eficiente com usuários ineficientes pode tornar-se um
edifício ineficiente. Da mesma forma, edifícios ineficientes podem aumentar de forma
considerável a sua eficiência se houve um empenho dos seus usuários nesse sentido.
A Instrução Normativa do Inmentro apresenta procedimentos para alcançar níveis mais
elevados de eficiência energética nas edificações. A obtenção de uma etiqueta de eficiência
não é definitiva, e pode ser continuamente melhorada com inovações tecnológicas ao longo
dos anos. Assim, cria-se o hábito de aprimoramento constante da eficiência energética dos
edifícios, desde a concepção até o seu uso.
Para tanto, a classificação de eficiência energética de edificações possui cinco classes de
eficiência. A classe A é a mais elevada, e portanto, não possui limite superior, uma vez que
desempenhos mais elevados de eficiência energética nas edificações devem ser sempre
almejados. Nesta escala tem-se também a classe D, considerada referência pela INI-C, na
qual os resultados das edificações reais são comparados e, então, classificados. Quando não
se atinge a classificação de referência D, há uma classe inferior E. Logo, essa possui um nível
de eficiência inferior ao de referência. Entre a classificação de referência D e a máxima A,
há as classificações B, abaixo do A, e C, abaixo do B e acima da referência D. A Figura 1 a
seguir representa essa escala de classificação.
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Figura 1 – Escala para a classificação de eficiência energética

ESTRUTURA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INMETRO PARA A
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES
COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E PÚBLICAS (INI-C)
A Instrução Normativa do Inmetro para a Classificação de Eficiência Energética de
Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C) especifica os critérios e os métodos
para classificação de edificações considerando-se o consumo de energia dos quatro sistemas
avaliados: envoltória, condicionamento de ar, iluminação e aquecimento de água.
A classificação da envoltória se dá por meio da comparação dos valores preditos de carga
térmica total anual para refrigeração da edificação nas condições real e de referência,
equivalente à classificação D. Essa predição pode ser realizada por meio do método
simplificado, ou pelo método de simulação. O aproveitamento da ventilação natural por meio
da redução na carga térmica de refrigeração da edificação real pode ser contabilizado em
ambos os métodos. Os parâmetros de entrada necessários para a predição da carga térmica
da envoltória são os mesmos que a compõem: cobertura, fachadas, aberturas, áreas e padrões
de ocupação de acordo com o uso, entre outros. Ou seja, são as características físicas do
envelope e de uso da edificação.
A avaliação do sistema de condicionamento de ar também pode ser realizada pelo método
simplificado ou de simulação. A classificação baseia-se na comparação entre o consumo do
sistema real com a condição de referência. O método divide-se em sistemas com capacidade
igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h), e em sistemas com capacidade superior a 17,6
kW (60.000 BTU/h).
A avaliação da eficiência energética do sistema de iluminação baseia-se na potência de
iluminação total instalada, que resulta nos consumos para a condição real e de referência.
Assim como nos sistemas descritos anteriormente, este também pode ser avaliado pelo
método simplificado e de simulação. Além disso, o aproveitamento da iluminação natural
também pode ser contabilizado em ambos os métodos. A classificação é realizada
considerando-se o uso da edificação, ou dos ambientes (a depender do método adotado para
tal, seja das atividades ou do edifício), obtendo-se o valor da potência de iluminação limite
para as classes D e A.
A avaliação do sistema de aquecimento de água pode ser realizada apenas pelo método
simplificado. A determinação do consumo energético demandado para o aquecimento de
8

água e a classificação do sistema baseia-se na comparação entre os resultados obtidos para
a edificação em sua condição real e de referência.
A Figura 2 representa o fluxo de trabalho segundo os tópicos apresentados na INI-C para a
sua aplicação, bem como seus pontos obrigatórios, não-obrigatórios e informativos.
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Figura 2 - Fluxograma de aplicação da INI-C
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Como representado na Figura 2, a avaliação da envoltória é obrigatória em todas as
avaliações que visam à etiquetagem. Já os outros sistemas individuais (condicionamento de
ar, iluminação e aquecimento de água) não são obrigatórios. Porém, é necessário obter a
avaliação de todos estes sistemas (quando aplicável, no caso de aquecimento de água) para a
obtenção da classificação de eficiência energética geral na etiqueta. Além disso, os itens
informativos da etiqueta, geração local de energia renovável, emissões de dióxido de carbono
e o uso racional de água, são descritos nos Anexos D, E e F. Ressalta-se que as edificações
energeticamente eficientes, e que possuam sistemas de geração de energia renovável
instalados localmente, podem ser classificadas como “Edificações de Energia Quase Zero”
ou “Edificações de Energia Positiva”, seguindo os critérios apresentados no Anexo D.
Edificações com balanço energético positivo entre geração e consumo serão classificadas
como A+.

MÉTODO E ESTRUTURA DO MANUAL
O conteúdo deste manual foi organizado para apresentar os conceitos, as definições e
aplicações dos métodos utilizados na INI-C de forma explicativa. Para tanto, primeiro
apresenta-se a transcrição do texto da INI-C integralmente e, posteriormente, inclui-se as
explicações a que este manual se propõe por meio de textos, figuras, exemplos e cálculos. O
único Anexo que não apresenta o texto integral da INI-C é o Anexo A, devido à extensão de
suas tabelas.
Para diferenciar o conteúdo da INI-C do conteúdo incluído neste manual, o texto original da
INI-C foi destacado em itálico e na cor cinza, seguindo o padrão abaixo ilustrado:
“áreas da envoltória da edificação, com fechamento translúcido ou transparente (que permite a
entrada da luz), incluindo janelas, painéis plásticos, claraboias, portas de vidro e paredes de blocos
de vidro. Excluem-se vãos sem fechamentos, elementos vazados como cobogós e caixilhos.”

Já a formatação do texto do manual é dada na cor preta, não itálico e alinhado à esquerda.
Nos casos em que a fórmula de cálculo é apresentada na INI-C, mas também será utilizada
como início de representação de cálculo deste manual, segue-se com a mesma formatação do
manual. Figuras e tabelas oriundas da INI-C também estão na cor cinza, com letra reduzida,
conforme demonstrado a seguir:
“Tabela 6.1 – Combinações possíveis entre os sistemas individuais e os métodos de avaliação”

Já as equações e a descrição de variáveis apresentadas na INI-C seguem com formatação
similar à INI-C, na cor para cinza, mantendo a mesma numeração, como apresentado a seguir:
e λ⁄λ′
E = [(1 + )
− 1]
r

Equação (7.1)

Onde:
E é a espessura mínima do isolamento térmico (cm);
r é o raio externo da tubulação (cm);
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e é a espessura de isolamento térmico, listada na Tabela 7.9 para a temperatura de fluido e tamanho da tubulação
em questão (cm);
ʎ é a condutividade térmica do material alternativo à temperatura média indicada para a temperatura do fluido
(W/(m.K));
ʎ’ é o valor superior do intervalo de condutividade listado na tabela para a temperatura do fluido (W/(m.K)).

Já as figuras e tabelas deste manual têm o título conforme o exemplo a seguir:
“Figura 1 – Escala de níveis de eficiência energética”

Os exemplos estão estruturados para que, a medida que os métodos são apresentados,
configurem uma avaliação completa. Assim, eles estão numerados por avaliação, para que
possam ser facilmente identificados. A descrição dos exemplos encontra-se no Anexo A e as
respectivas avaliações são dadas nos subsequentes anexos. Por fim, os exemplos são
classificados segundo sua eficiência no item 0 deste manual.
Seguindo-se este contexto, a primeira parte do manual apresenta uma revisão dos conceitos
e definições utilizados. Nas sessões seguintes são abordadas algumas considerações, os
requisitos para a classificação A, bem como as etapas para tal. No Anexo B apresenta-se o
método simplificado, dividido entre os 4 sistemas individuais. O Anexo C apresenta o método
de simulação, o Anexo D o informativo de geração local de energia. O Anexo E é o anexo
informativo de emissões de dióxido de carbono, e o Anexo F o informativo de uso racional
de água. Por fim, o Anexo G apresenta a divisão dos grupos climáticos com as respectivas
cidades representativas.

1

OBJETIVO
Estabelecer os critérios e os métodos para a classificação de edificações comerciais, de serviços e
públicas quanto à sua eficiência energética, visando à etiquetagem de edificações.

2

SIGLAS
Para fins deste anexo, são adotadas as siglas seguintes, além das citadas nos documentos
complementares elencados no item 3.

As siglas podem ser consultadas na portaria do INMETRO nº 42/2021.

3

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Para fins deste anexo, são adotados os documentos complementares seguintes, além dos citados no
documento relativo aos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de
Edificações (RAC).

As siglas podem ser consultadas na portaria do INMETRO nº 42/2021.
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4
4.1

DEFINIÇÕES
aberturas com fechamento transparente ou translúcido
áreas da envoltória da edificação, com fechamento translúcido ou transparente (que permite a entrada
da luz), incluindo janelas, painéis plásticos, claraboias, portas de vidro e paredes de blocos de vidro.
Excluem-se vãos sem fechamentos, elementos vazados como cobogós e caixilhos.

Abertura é toda e qualquer parte da envoltória cujo material é transparente ou translúcido,
permitindo a passagem de luz e/ou radiação solar direta e/ou indireta para o interior da
edificação.
São aberturas:

Não são aberturas:

Janelas de vidro;

Vãos descobertos;

Paredes envidraçadas;

Pórticos;

Paredes de tijolo de vidro;

Cobogós;

Vãos fechados com placas de policarbonato;

Varandas;

Janelas fechadas com vidro e com venezianas. Sacadas abertas.
Esta definição distingue os materiais transparentes e translúcidos dos opacos, os quais não
permitem a passagem de luz/radiação solar. A Figura 3 a seguir representa estas diferenças.
Figura 3 - Exemplos de situações que são consideradas aberturas em verde, e as que não são
consideradas em vermelho
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Assim, reforça-se aqui que a definição de abertura da INI-C se refere exclusivamente às
parcelas da envoltória compostas por materiais transparentes ou translúcidos.
4.2

aberturas para ventilação
aberturas que permitem a passagem de ar.

As aberturas podem ou não possuir um percentual de sua área que permite a passagem de ar
para ventilação natural. Dependendo do tipo de janela, estes percentuais variam, como
mostrado na Figura 4. Em janelas de correr, esse percentual pode variar dependendo da
estrutura e do número de folhas. Em casos mais comuns de duas e quatro folhas, o percentual
da abertura que permite a passagem de ar é, geralmente, equivalente a 40% da área.
Já em janelas com abertura do tipo basculante, o percentual total permitido para a ventilação
é de 70%, quando esta é inteiramente basculante, conforme considerado na interface web
Natural Comfort (link: http://pbeedifica.com.br/naturalcomfort/) de predição de percentual
de horas em conforto por ventilação natural (PHOCT), e apresentado no Manual de Natural
Comfort, disponibilizado na lista de documentos em: http://www.pbeedifica.com.br/inic. Em
outros casos, esse percentual deve ser calculado, conforme mostrado a seguir.
Figura 4 - Exemplos de diferentes percentuais de abertura para ventilação

4.3

absortância à radiação solar - α (adimensional)
quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar
incidente sobre esta mesma superfície. A absortância é utilizada apenas para elementos opacos, com
ou sem revestimento externo de vidro (exclui-se a absortância das parcelas envidraçadas das
aberturas, bem como os caixilhos). Para a absortância de paredes externas, adota-se o termo αpar e
para a absortância de coberturas adota-se o termo αcob.

Refere-se à capacidade de um material de absorver a radiação de onda curta (radiação solar),
sendo principalmente relacionada com a cor de sua superfície externa. Como exemplo,
podemos comparar como uma superfície escura absorve uma maior quantidade de calor do
que uma superfície clara. A Figura 5, a seguir, representa as diferenças de absortância entre
as cores de tintas descritas.

14

Figura 5 - Exemplos de cores de tintas com absortâncias diferentes

Fonte: Anexo V - Cátalogo de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros (disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/AnexoV.pdf)

Na mesma zona térmica é possível ter mais de uma absortância na parede externa. Supondo
que uma parede tenha 15 m², nos quais 5 m² seja pintada de tinta látex PVA fosca da cor
branco gelo (α = 0,281), e o restante (10 m²) pintada da cor concreto (α = 0,716), calcula-se
a absortância equivalente (α equiv.) dessa zona por ponderação. Sendo assim:
α equiv.= ((área branco gelo × α branco gelo) + (área concreto × α concreto))/ área total
α equiv. = (5 × 0,281 + 10 × 0,716)/15
α equiv.= (1,405 + 7,16)/15
α equiv.= 0,571
4.4

área condicionada artificialmente – AC (m²)
área de piso atendida pelo sistema de condicionamento de ar.

Ambiente fechado (incluindo fechamento por cortinas de ar) atendido por sistema de
condicionamento de ar. No Exemplo 1, apresentado na Figura 6, considerou-se a sala de
escritório e a sala de espera como as salas condicionadas artificialmente (destacadas em
verde). A sala de reuniões conta unicamente com ventilação natural.
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Figura 6 – Exemplo de área condicionada artificialmente

Dessa forma, tem-se que a área condicionada é dada pela soma das áreas destes ambientes:
AC = A escr. + A espera
AC = 46,26 m² + 40,32 m²
AC = 86,58 m²
4.5

área da envoltória - Aenv (m²)
soma das áreas da envoltória (ver item relativo à definição de envoltória – 4.48).

Para calcular a área da envoltória, deve-se somar toda e qualquer superfície da edificação,
desde que esteja acima do nível do solo. A Figura 7 representa o volume base utilizado para
o exemplo de cálculo a seguir.
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Figura 7 – Exemplos de superfícies que são consideradas no cálculo da área de envoltória (verde) e
que não são consideradas (vermelho)

Para calcular a área de envoltória, basta calcular a área de todos os planos em contato com o
meio externo. No caso do exemplo da Figura 7, têm-se os seguintes planos representados na
Figura 8:
Figura 8 – Área dos planos da envoltória exemplo

Sendo assim, a área total da envoltória é o somatório da área de todos os planos:
Aenv = 67,50 m² + 40 m² + 47,50 m² + 60 m² + 80,8 m² + 26,9 m²
Aenv = 322,70 m²
4.6

ângulos de sombreamento
ângulos formados pela obstrução à radiação solar gerada por proteções solares existentes nas
aberturas ou próximas à edificação. Nesta INI são utilizados três ângulos diferentes: ângulo vertical
de sombreamento (AVS – referente às proteções horizontais, 4.7), ângulo horizontal de sombreamento
(AHS – referente às proteções verticais, 4.8), e o ângulo de obstrução vizinha (AOV – referente à
proteção gerada por edificações vizinhas, 4.9).
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As aberturas tem influência direta no comportamento térmico da edificação, influência que
está intimamente ligada à irradiação solar. Por este motivo, não basta determinar e quantificar
as aberturas; é necessário saber o quanto as mesmas estão expostas à irradiação, ou
protegidas, por meio do sombreamento.
Para quantificar o efeito dos sistemas de sombreamento nas aberturas, deve-se levantar os
dois ângulos de sombreamento referentes a elementos da própria edificação: Ângulo Vertical
de Sombreamento (AVS) e Ângulo Horizontal de Sombreamento (AHS). O AVS deve ser
tomado no plano vertical para a consideração do efeito das proteções solares horizontais,
enquanto o AHS deve ser tomado no plano horizontal para a consideração do efeito das
proteções solares verticais. A Tabela 1 sintetiza estas informações.
Tabela 1 - Comparação entre AHS e AVS.
Indicador

Plano de
medição

Tipo de proteção
medida

Observação

AHS

Plano horizontal

Proteções verticais

Para a análise, verificar em planta

AVS

Plano vertical

Proteções horizontais

Para a análise, verificar em corte

Os ângulos são sempre verificados entre os planos da folha de vidro e o da aresta mais
distante da proteção solar. O ângulo que será utilizado no cálculo da envoltória será dado
pela média ponderada do ângulo de sombreamento em função da área das aberturas.
4.7

ângulo vertical de sombreamento – AVS (°)
ângulo de sombreamento entre a abertura e a proteção solar horizontal instalada; é formado entre
dois planos que contêm a base da abertura: o primeiro é o plano vertical na base da folha de vidro
(ou material translúcido); o segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção
solar horizontal até a base da folha de vidro (ou material translúcido).

Abaixo estão alguns exemplos de como determinar o AVS (Figura 9), além de como
identificar a diferença em relação ao AHS (Figura 10).
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Figura 9 – Exemplo de AVS em corte

Figura 10 – Exemplo dos ângulos de sombreamento em perspectiva

Caso a mesma zona térmica possua diferentes ângulos de sombreamento nas aberturas, em
uma mesma orientação, deve-se seguir o exemplo a seguir. Nele, a abertura A possui 1 m² de
área com AVS = 30°, e a abertura B possui 5 m² com AVS = 15°; assim, calcula-se:
AVSequiv.= ((área abertura A × AVS 30°) + (área abertura B × AVS 15°))/ área total
AVS equiv.= ((1 × 30°) + (5 × 15°))/ 6
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AVS equiv. = (30 + 75)/6
AVS equiv. = 17,5°
4.8

ângulo horizontal de sombreamento – AHS (°)
ângulo de sombreamento entre a abertura e a proteção solar vertical instalada; é formado entre dois
planos verticais: o primeiro é o que contém a base da folha de vidro (ou material translúcido); o
segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção solar vertical e a extremidade
oposta da base da folha de vidro (ou material translúcido).

O AHS deve sempre ser considerado nos dois lados da abertura. Desta forma, o AHS de uma
abertura é a média do ângulo das duas proteções solares, como mostrado na Figura 11.
Figura 11 – Exemplo de proteções solares verticais, em planta baixa

Para calcular o AHS de uma edificação em formato “U”, que dispõe de aberturas voltadas
para um pátio interno, deve-se considerar a própria edificação como elemento de
sombreamento. Deve-se considerar que o sombreamento de uma lateral da abertura será de
90° e da outra será 0°; como o AHS é a média entre os dois ângulos, este será de (90°+0°)/2
= 45°. A Figura 12 representa como considerar a edificação no cálculo do AHS. É importante
ressaltar que o auto-sombreamento só deve ser considerado na edificação em sua condição
real. Para a condição de referência, o AHS causado pelo auto-sombreamento deve ser igual
a zero.
Figura 12 – Exemplo do AHS em uma abertura localizada em edificação com formato “U”
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4.9

ângulo de obstrução vizinha – AOV (°)
ângulo que representa o efeito do sombreamento de uma edificação vizinha, representada por uma
superfície paralela à fachada da zona térmica. Deve ser determinado pela combinação entre os
ângulos formados pela altura e largura desta superfície em relação à abertura da zona térmica.

O ângulo de obstrução vizinha diz respeito ao impacto das construções vizinhas na abertura
de determinada zona térmica ou ambiente interno. Para calculá-lo, considera-se a linha
formada pelo ponto da altura do peitoril da janela e o ponto mais alto da obstrução vizinha.
O ângulo é formado por essa linha e a linha paralela ao chão (em corte), ou perpendicular à
parede externa (em planta). A Figura 13 representa estas situações.
Figura 13 – Exemplo de medição do ângulo de obstrução vizinha em a) edificação vizinha e b)
elemento vertical

a)

b)
Este parâmetro é levantado por zona térmica e no sentidos horizontal e vertical (planta e
corte). Como representado na Figura 13, no caso a) o AOV considerado deve ser o de 23°, e
no caso b) considera-se 12°.
4.10 área de permanência prolongada – APP (m²)
área de piso dos ambientes de ocupação contínua por longos períodos, incluindo as áreas destinadas
às atividades de escritórios, venda de mercadoria, salas de aulas, cozinhas, refeitório, circulação de
público em shoppings centers fechados, laboratórios, consultórios, saguões de entrada onde haja
portaria ou recepção com ocupante, locais para prática de esportes, etc. Não são áreas de
permanência prolongada: garagens e estacionamentos, depósitos, despensas, banheiros, áreas de
circulação em geral e áreas técnicas onde a ocupação não é frequente. As áreas listadas nesta
definição não excluem outras não listadas.

A Figura 14, a seguir, representa a área dos ambientes considerados de permanência
prolongada na edificação Exemplo 1, apresentada no Anexo A.
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Figura 14 – Exemplo de áreas de permanência prolongada

São considerados, neste caso, a área da sala de reuniões, do escritório, da sala de espera e da
recepção. A copa se enquadra em área técnica de uso não frequente. A APP total resulta em:
APP = A reuniões + A escr. + A espera
APP = 23,28 m² + 46,56 m² + 40,32 m²
APP = 110,16 m²
4.11 área de permanência transitória – APT (m²)
área de piso dos ambientes de permanência transitória (ou seja, área de piso dos ambientes que não
são de permanência prolongada), não condicionados. Caso na edificação exista uma APT
condicionada, esta deve ser considerada APP.

Outros exemplos de área de permanência transitória, desde que não condicionadas são: casa
de máquinas, circulação, copa e depósito. A Figura 15 representa o exemplo de áreas de
permanência transitória na edificação Exemplo 1.
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Figura 15 – Exemplo de áreas de permanência transitória

Neste exemplo, os ambientes considerados de permanência transitória são os banheiros e o
depósito. Sendo assim, a APT total é:
APT = A bwc + A depósito + A copa
APT = 6,98 m² + 6,98 m² + 6,98 m² + 6,98 m²
APT = 27,92 m²
4.12 área iluminada – AI (m²)
área de piso dos ambientes internos e externos que são iluminados artificialmente.

A área iluminada diz respeito à área útil total de todos os ambientes da área avaliada, sejam eles
APPs ou APTs. Novamente considerando o edifício Exemplo 1, apresenta-se a

Figura 16, na qual a AI é:
AI = A reuniões + A escr. + A espera + Abwc + A copa + A depósito
AI = 23,28 m² + 46,56 m² + 40,32 m² + 6,98 m² + 6,98 m² + 6,98 m² + 6,98 m²
AI = 138,08 m²
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Figura 16 – Exemplo das áreas iluminadas artificialmente.

4.13 área não condicionada artificialmente – ANC (m²)
área de piso dos ambientes de permanência prolongada não atendida por sistema de condicionamento
de ar.

No caso do Exemplo 1 apresentado, considerou-se que a sala de reuniões não possui sistema
de condicionamento de ar. Sendo assim, a Figura 17 representa a área útil dos ambientes não
condicionados artificialmente, que por serem ambientes de permanência prolongada devem
apresentar comprovação de conforto térmico.
Neste exemplo, segundo o projeto, a área não condicionada é a sala de reuniões, visto que se
trata de uma área de permanência prolongada. O depósito, os banheiros e a copa, mesmo
sendo ambientes não condicionados, são desconsiderados, pois consistem em ambientes de
permanência transitória.
ANC = A reuniões
ANC = 23,28 m²
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Figura 17 – Exemplo de áreas não condicionadas artificialmente

4.14 atividade
ações específicas que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, realiza em uma edificação para que sejam
executadas as tarefas às quais esta se dispõe.

4.15 autonomia da luz natural – ALN (% tempo)
percentual das horas de ocupação, ao longo do ano, em que determinada iluminância é alcançada ou
ultrapassada em plano de análise da edificação, considerando-se apenas a iluminação natural.

A autonomia da luz natural representa o percentual de horas ocupadas em que a iluminância
desejada é alcançada. A Figura 18 representa a malha de 36 pontos da sala de uso de escritório
na edificação Exemplo 1 com os respectivos percentuais indicados ponto a ponto. Para
calcular o percentual de ALN para a sala toda, é necessário fazer uma média dos valores
desses pontos, sendo assim:
ALN = somatório % / Npontos totais
ALN = 2074 / 36
ALN = 57,6%
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Figura 18 – Exemplo de malha de pontos com percentuais de autonomia da luz natural

4.16 autonomia da luz natural espacial – ALNE (%)
percentual da área da edificação ou de uma parcela da edificação em que determinada iluminância é
alcançada ou ultrapassada, em um percentual do período de ocupação, ao longo do ano,
considerando-se apenas a iluminação natural.

Já para o cálculo da autonomia da luz natural espacial, considera-se o número de pontos em
que o percentual de autonomia da luz natural ultrapassa o valor de 50%. Dessa forma, dos 36
pontos de medição, apresentados na Figura 18, 22 pontos ultrapassam esse valor. Logo,
calcula-se o ALNE:
ALNE = Npontos ultrapassam 50% / Npontos totais
ALNE = 22 / 36
ALNE = 61%
4.17 caixilho
moldura onde são fixados os vidros de janelas, portas e painéis.

A Figura 19 representa alguns exemplos de caixilhos das aberturas, indicados em cor verde.
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Figura 19 – Exemplo de caixilhos

4.18 capacidade térmica – CT (kJ/(m².K))
quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura de um sistema. Para a
capacidade térmica de paredes externas, adota-se o termo CTpar e para a capacidade térmica de
coberturas adota-se o termo CTcob.

A capacidade térmica é uma das propriedades existentes nos materiais construtivos que
indica a facilidade ou não para reter calor. O cálculo é feito a partir da equação abaixo:
𝑛

𝐶𝑇 = ∑ 𝑒𝑖 . 𝑐𝑖 . 𝜌𝑖 = (𝑒. 𝑐. 𝜌)1 + (𝑒. 𝑐. 𝜌)2 + … + (𝑒. 𝑐. 𝜌)𝑛

Equação 1

𝑖=1

Onde:
e = espessura do elemento (no sentido transversal do fluxo de calor) [m];
c = calor específico do elemento [kJ/(kg.K)];
ρ = densidade do elemento [kg/m³];
n = número de camadas dos elementos.
Existem ferramentas que realizam este cálculo a partir da organização das camadas dos
componentes construtivos, ou mesmo já possuem os valores tabelados de componentes mais
usuais, apresentados pelo Anexo V – Catálogo de propriedades térmicas de paredes,
coberturas e vidros. Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/AnexoV.pdf
Se na mesma zona térmica existirem dois ou mais componentes construtivos diferentes na
parede externa, calcula-se a capacidade térmica equivalente por meio de ponderação. Por
exemplo, se uma parede tem 15 m², nos quais em 5 m² a capacidade térmica corresponde a
150 kJ/(m².K), e nos outros 10 m² a capacidade térmica é equivalente a 222 kJ/(m².K),
calcula-se:
CTpar equiv.= ((área CT1 × CT1) + (área CT2 × CT2))/ área total
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CTpar equiv = (5 × 150 kJ/(m².K) + 10 × 222 kJ/(m².K))/15
CTpar equiv = (750 + 2220)/15
CTpar equiv = 198 kJ/(m².K)
A mesma ponderação deve ser realizada para casos em que a cobertura possui diferentes
componentes construtivos.
4.19 carga térmica – CgT (kWh/ano)
quantidade de calor a ser retirada ou fornecida a um ambiente, por unidade de tempo, para manter
as condições térmicas desejadas.

A carga térmica equivale ao calor que deve ser acrescentado ou retirado de um ambiente para
manter sua temperatura constante, sendo utilizado subsequentemente para o cálculo do
consumo de equipamentos de refrigeração ou aquecimento, a partir da eficiência energética
do sistema.
4.20 classificação de eficiência energética
classificação de eficiência energética alcançada pela edificação e/ou sistema avaliado, variando de
+A (mais eficiente, EEPs) até E (menos eficiente).

A classificação de eficiência energética se dá por meio de uma escala, em que se utilizam os
percentuais de economia em relação à condição de referência para a determinação. Esta
explicação também está presente na INI-C. Para obter o percentual de economia entre uma
situação e outra, são utilizados os consumos de energia primária (CEP,real e CEP,ref) calculados
no final de cada etapa de avaliação.
4.21 classe de eficiência energética dos condicionadores de ar
classificação de eficiência energética adotada pelo Inmetro aos equipamentos de condicionamento de
ar etiquetados.

A eficiência energética de condicionadores de ar é tabelada pelo Inmetro e acessível segundo
o seu aparelho. Acesso à tabela em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores-de-ar-indices-novos-idrs.pdf
4.22 cobertura
parcela da área de fechamentos opacos superiores da edificação, com inclinação inferior a 60° em
relação ao plano horizontal.

A área de cobertura diz respeito às superfícies de fechamento da edificação com menos de
60° em relação ao plano horizontal. Seguindo o mesmo exemplo de edificação utilizado no
28

cálculo da área de envoltória (item 4.5 desta seção), destaca-se na Figura 20 a cobertura do
volume exemplo, em verde.
Figura 20 – Exemplo de área de cobertura (cor verde)

Na Figura 21, a seguir, pode-se analisar as áreas de cobertura e realizar o somatório para se
obter a área total de cobertura da edificação.
Figura 21 – Área dos planos da envoltória exemplo

Sendo assim, a área de cobertura é equivalente a:
Acob = 26,9 m² + 80,8 m²
Acob = 107,70 m²
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4.23 condutividade térmica – λ (W/(m.K))
característica específica de cada material que quantifica a facilidade deste em conduzir calor,
dependendo da temperatura, da pureza e das propriedades geométricas do material. É o inverso da
resistividade térmica.

4.24 coeficiente de performance – COP (W/W)
relação entre a capacidade do resfriamento do sistema de condicionamento de ar e a potência
absorvida pelos motores dos seus equipamentos em plena carga.

4.25 coeficiente integrado de performance – ICOP (W/W)
grandeza que expressa o COP (coeficiente de performance) de refrigeração em carga parcial para
unidades de condicionamento de ar unitárias, ponderando a eficiência do equipamento quando este
opera em diferentes capacidades de carga.

4.26 coeficiente sazonal de performance – SCOP (W/W)
valor referente à relação entre o perfil de carga térmica ou, a capacidade de retirada pelo sistema de
ar condicionado, e o consumo de energia necessário para tanto.

4.27 coletor solar térmico
dispositivo projetado para absorver a radiação solar e transferir a energia térmica produzida para
um fluido de trabalho que passa pelo equipamento sob a forma de energia térmica.

Exemplo de coletor solar térmico apresentado na Figura 21.
Figura 22 – Coletor solar térmico
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4.28 condição de referência
características construtivas típicas de determinada tipologia arquitetônica em função de diferentes
usos. A condição de referência possui a mesma forma, orientação solar e pé-direito da edificação
avaliada, porém, as demais características construtivas da condição de referência são pré-fixadas em
função do uso, de forma que esta seja equivalente à classificação D de eficiência energética.

Para exemplificar um caso de referência, leva-se em consideração o caso utilizado na
“condição real” no item 4.30. A Figura 23 representa um caso de edifício de uso de escritório
(conforme a tabela A.1 do Anexo A da INI-C), onde são destacados alguns parâmetros com
valores de referência para este caso.
Figura 23 – Edificação em sua condição de referência

4.29 consumo energético (kWh/ano)
valor consumido em quilowatt-hora pela edificação durante um ano (kWh/ano), em energia elétrica,
térmica e primária.

4.30 condição real
edificação com suas características construtivas e demanda energética para o funcionamento dos
sistemas que a compõem reais e/ou conforme projeto. A condição real deve atender, ainda, as
características pré-fixadas conforme sua tipologia, descritas nas tabelas do anexo A, que são:
ocupação (pessoas/m²), horas diárias de ocupação, número de dias de ocupação ao ano e temperatura
de setpoint.
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Os valores da condição real são retirados diretamente do que se encontra nas características
construtivas da edificação, sejam provenientes do projeto ou da construção finalizada. Devese atentar ao Anexo A, onde encontram-se alguns dos parâmetros fixos para a condição real
por tipologia. No item 4.28 apresenta-se o caso de referência relativo ao caso real apresentado
na Figura 24.
Figura 24 – Edificação em sua condição de real

4.31 cooling degree-day, base 18 - CDD18 (°C)
valor referente à diferença de temperatura entre a temperatura média externa em um período de 24
horas e uma determinada temperatura base (neste caso, 18 °C). É utilizado para a estimativa do uso
da refrigeração artificial.

4.32 cooling seasonal performance factor (CSPF)
fator de desempenho sazonal de resfriamento, determinado pela proporção entre a quantidade anual
total de calor que o equipamento pode remover do ar interno, quando operado para refrigeração no
modo ativo, e a quantidade anual total de energia consumida pelo equipamento durante o mesmo
período. O CSPF considera o desempenho da máquina em 50% e 100% da carga, de acordo com os
bins de temperatura, conforme definido pela norma ISO 16358-1:2013..

4.33 densidade de carga interna – DCI (W/m2)
densidade do ganho de calor total proporcionado pela ocupação dos ambientes ou da edificação e
pelo uso de equipamentos e de iluminação.
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4.34 densidade de potência de equipamentos – DPE (W/m2)
razão entre o somatório da potência média de equipamentos instalados - considerando o tempo de uso
- e a área de um ambiente ou zona térmica. Por exemplo, para um equipamento de 1000 W, operado
apenas em 1 das 10 horas de uso de uma edificação, deve-se considerar a potência média de 100 W.

A DPE relaciona os equipamentos instalados em um determinado ambiente ou zona térmica
com sua respectiva área, utiliza-se o mesmo valor para o caso real e de referência,
estabelecidos de acordo com a tipologia. Para uma edificação de escritórios, verifica-se a
Tabela A.1 da INI-C e adota-se 15 W/m² como condição real e de referência para cada zona
térmica.
Vale ressaltar que a densidade de potência de equipamentos, quando atribuída com base nos
valores reais da edificação (por meio de levantamento físico ou projeto), só pode ser utilizada
para as avaliações quando comprovada por meio de laudo técnico de projetista. Nestes casos
o valor da DPE para a determinação da carga térmica e consumo energético da edificação
também dever ser igual em sua condição real e de referência.
4.35 densidade de potência de iluminação – DPI (W/m2)
razão entre o somatório da potência de lâmpadas e reatores instalados e a área de um ambiente ou
zona térmica.

Para o cálculo da DPI do ambiente de escritório, apresentado aqui como exemplo,
consideram-se 9 luminárias de 2 lâmpadas com potência 20 W cada. Na Figura 25 a seguir
ilustra-se a situação no ambiente de escritório.
Figura 25 – Projeto exemplo de iluminação
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A potência total do ambiente é de:
Potência total = 9 luminárias × 2 lâmpadas × 20 W de potência
Potência total = 360 W
A área iluminada do ambiente é de 46,56 m².
Sendo assim, a densidade de potência de iluminação é a razão entre a potência total instalada
e a área útil do ambiente, abaixo determinada:
DPI = Potência total / AI
DPI = 360 W / 46,56 m²
DPI = 7,73 W/m²
4.36 densidade de potência de iluminação em uso – DPIU (W/m2)
razão entre o somatório da potência de lâmpadas e reatores instalados e a área de um ambiente ou
zona térmica integrada ao tempo ou intensidade de uso do sistema. Enquanto a DPI é associada a
100% da potência acionada em todo o período de ocupação, a DPI U corresponde ao tempo ou a
intensidade da potência acionada.

4.37 densidade de potência de iluminação limite – DPIL (W/m2)
limite máximo aceitável de DPI.

A densidade de potência de iluminação limite (DPIL) está diretamente relacionada ao nível
de iluminância necessário nos planos de trabalho. Ou seja, é necessário identificar qual a
atividade a ser executada em cada ambiente ou zona térmica, para então identificar nas
tabelas referentes ao método de definição da DPIL adotada qual a ser considerada como limite
para a classificação A e D.
4.38 dias de ocupação – Nano
número de dias no ano que a edificação está em uso.

4.39 edificação de energia quase zero (NZEB)
edificação energeticamente eficiente cuja geração de energia renovável produzida nos limites da
edificação ou do lote em que a edificação está inserida supre 50% ou mais de sua demanda anual de
energia.

O Anexo D apresenta um exemplo de cálculo onde se analisa se a edificação avaliada pode
ser classificada como uma edificação de energia quase zero.
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4.40 edificação de energia positiva (EEP)
edificação energeticamente eficiente cuja geração de energia renovável produzida nos limites da
edificação ou do lote em que a edificação está inserida é superior à sua demanda anual de energia.

O Anexo D apresenta um exemplo de cálculo onde se analisa se a edificação avaliada pode
ser classificada como uma edificação de energia positiva.
4.41 edifícios comerciais, de serviços e públicos
edificações públicas e/ou privadas utilizadas para outros fins que não o residencial ou industrial. São
consideradas edificações comerciais, de serviços e públicas: escolas; instituições ou associações de
diversos tipos, incluindo aquelas para a prática de esportes, tratamento de saúde de animais ou
humanos (postos de saúde, laboratórios e clínicas); edificações para a venda de mercadorias em
geral, prestação de serviços, bancos, preparação e venda de alimentos; edifícios de escritórios e
empresariais, de uso de entidades, instituições ou organizações públicas municipais, estaduais e
federais, incluindo sedes de empresas ou indústrias, desde que não haja a atividade de produção nesta
última; meios de hospedagem. As atividades listadas nesta definição não excluem outras não listadas.

4.42 eficiência da combustão
medida que equivale ao valor relacionado à energia de entrada de combustível que é convertida em
calor útil na combustão de um equipamento. É calculada em função do percentual de perdas devido
ao gás de combustão seco, ao gás de combustão incompleta e à umidade formada pela combustão do
hidrogênio.

4.43 eficiência energética
razão ou outra relação quantitativa entre uma saída de desempenho, serviços, produtos ou energia e
uma entrada de energia.

4.44 eficiência térmica
relação entre o calor transferido para a água (que flui através do aquecedor) e a quantidade de
energia consumida pelo mesmo, medida durante o teste de eficiência térmica com base no documento
10 CFR 431.102. Este aquecedor pode ser do tipo instantâneo, aquecedor de água de armazenamento
ou caldeira de fornecimento de água quente.

4.45 ENCE geral
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edificações, ou parcela das edificações,
que foram submetidas à avaliação de todos os sistemas aplicáveis (envoltória, iluminação,
condicionamento de ar e aquecimento de água). A avaliação do sistema de aquecimento de água pode
não ser aplicável em algumas tipologias, conforme observado nas tabelas do anexo A.
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4.46 ENCE parcial
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edificações com avaliação de uma ou
mais combinações entre a envoltória e os seguintes sistemas: iluminação, condicionamento de ar e
aquecimento de água, quando aplicável.

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia possui três configurações: a ENCE Geral
(para o projeto e edificação construída), a ENCE Parcial (para projeto e edificação
construída) e a ENCE Declarada (somente para projeto). Estas são diferenciadas na sua
primeira página, mostradas na Figura 26 a seguir.
Figura 26 – Primeira página da ENCE: a) Geral b) Parcial e c) Declarada

a)

b)

c)

A Figura 27 a seguir representa as páginas 2 e 3 da Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia.
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Figura 27 – Páginas complementares da ENCE: a) Segunda página da ENCE, contendo a
classificação dos sistemas; e, b) Terceira página, contendo as condições de avaliação para a
classificação da edificação.

a)

b)

4.47 energia primária
forma de energia disponível na natureza que não foi submetida a qualquer processo de conversão ou
transformação. É a energia contida nos combustíveis ainda brutos (primários), podendo ser
proveniente de fontes renováveis ou não renováveis. Quando não utilizada diretamente, pode ser
transformada em fontes de energia secundárias como eletricidade e calor.

4.48 envoltória – Env
conjunto de planos que separam o ambiente interno do ambiente externo, tais como fachadas,
empenas, cobertura, aberturas, pisos, assim como quaisquer elementos que os compõem,
desconsiderando as áreas estão em contato com o solo.

A envoltória pode ser comparada à pele da edificação. Trata-se das faces/superfícies do
edifício que estão em contato com o meio exterior, sendo estas relativas aos fechamentos dos
ambientes internos em relação ao ambiente externo.
Para o cálculo da área da envoltória, excluem-se as superfícies em contato com o solo, no
caso de subsolos, referindo-se exclusivamente as partes construídas acima do solo.
Independente do material ou função de uma edificação, todos os elementos que estão acima
do nível do solo e com contato com o exterior ou com outro edifício pertencem a envoltória.
Ver item 4.5 área da envoltória (Aenv).
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Os ambientes de permanência prolongada localizados no subsolo entram na avaliação da
envoltória, no entanto estes ambientes são considerados como parte de uma zona térmica
interna.
4.49 equipamentos
instrumentos necessários para a execução de uma tarefa em uma zona térmica de análise,
contribuindo para a sua carga térmica, como por exemplo os eletroeletrônicos. São expressos para
fins de avaliação pela “Densidade de Potência de Equipamentos” (DPE, ver item 5.34), e definidos a
partir de uma potência média.

A Figura 28 representa um exemplo dos equipamentos em um escritório fictício.
Figura 28 – Exemplos de equipamentos em um escritório

4.50 fachada
superfícies externas verticais ou com inclinação superior a 60 o em relação ao plano horizontal.
Incluem as superfícies opacas, translúcidas, transparentes e vazadas, como cobogós e vãos de
entrada.

Representa-se, na Figura 29, os planos considerados como fachada, na cor verde.
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Figura 29 – Exemplo de fachada (cor verde)

4.51 fachada norte
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 0° a partir do norte geográfico.
Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação serão
consideradas como fachada norte.

4.52 fachada nordeste
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 45° a partir do norte geográfico.
Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação serão
consideradas como fachada nordeste.

4.53 fachada leste
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 90° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada leste.

4.54 fachada sudeste
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 135° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada sudeste.

4.55 fachada sul
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 180° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22.5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada sul.
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4.56 fachada sudoeste
Fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 225° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada sudoeste.

4.57 fachada oeste
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 270° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada oeste.

4.58 fachada noroeste
fachada cuja normal à superfície está voltada para a direção de 315° em sentido horário a partir do
norte geográfico. Fachadas cuja orientação variarem de -22,4° a +22,5° em relação a essa orientação
serão consideradas como fachada noroeste.

4.59 fator de forma – FF
é o índice que representa as proporções da edificação, sendo calculado por meio da razão entre a
área da envoltória (4.5) e o volume total da edificação (4.109). Para o cálculo do fator de forma, não
devem ser considerados: i) ambientes de permanência transitória localizados acima da laje de
cobertura, como casa de máquinas e depósitos; ii) reservatórios de água; iii) pavimentos de garagens,
sem hall condicionado; iv) subsolos.

Índice representativo das proporções da edificação, utilizado para a obtenção do coeficiente
de redução de consumo (CRC), na classificação geral e da envoltória. A Figura 30 apresenta
o cálculo do FF para quatro edifícios.
Figura 30 – Exemplo de diferentes fatores de forma por edifício
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Para a exemplificação de cálculo, utiliza-se o valor da área de envoltória, calculada no item
4.5, e do volume total da edificação, calculado no item 4.106.
Dados: Aenv = 322,70 m²
Vtot = 575 m³
FF = Aenv / Vtot
FF = 322,70 m² / 575 m³
FF = 0,56
4.60 fator da área da escada (adimensional)
relação entre a área de circulação vertical e a área total do edifício. Para este fator, não devem ser
considerados elevadores e escadas enclausuradas.

O edifício exemplo real, aqui representado na Figura 31, apresenta a área de circulação
vertical (escada comum) de 12,68 m² e área do pavimento de 137,23 m². O fator de área da
escada representa a relação entre essas duas áreas.
Fator da área da escada = Área da escada / Área total do pavimento
Fator da área da escada = 12,68 m² / 137,23 m²
Fator da área da escada = 0,09
Figura 31 – Relação entre a área da circulação vertical e a área do pavimento
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4.61 fator de correção do vento
fator de correção da velocidade do ar externo, levando em consideração o entorno de implantação da
edificação, podendo ser: centros urbanos; áreas urbanas, suburbanas, industriais ou florestas; áreas
rurais planas; regiões expostas aos ventos vindos do oceano.

Imagens e exemplo de cálculo apresentados no Anexo B.I.
4.62 fator de projeção (FP)
relação entre a profundidade horizontal da projeção do sombreamento externo dividido pela soma da
altura da abertura mais a distância do topo da abertura até a parte inferior do ponto mais distante da
projeção do sombreamento externo, em metros.

O fator de projeção tem relação direta com o ângulo de sombreamento. Neste caso,
exemplifica-se o cálculo de FP utilizando o mesmo exemplo de representação do ângulo
vertical de sombreamento, apresentado novamente na Figura 32.
A profundidade horizontal do elemento de sombreamento é de 1,18 m. A altura da abertura
é equivalente a 1,10 m e a distândia entre o topo da abertura e a parte inferior do elemento
de sombreamento é de 0,10 m. Assim, calcula-se:
Figura 32 – Exemplo utilizado para o cálculo do FP.

FP = Dbrise / (hjanela + djanela e brise)
FP = 1,18 m / (1,10 m + 0,10 m)
FP = 0,98
4.63 fator solar – FS
índice que representa a fração de ganho térmico devido à radiação solar que a abertura transmite
diretamente, somada à parcela que é absorvida e re-emitida pela própria abertura para o interior da
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edificação. O fator solar (FS), é conhecido internacionalmente como “g” (solar factor - ISO 9050) e
SHGC (Solar Heat Gain Coefficient - ASHRAE fundamentals ou ANSI/NFRC 200).

Embora normalmente seja representado em porcentagem, para a INI-C deve-se adotar o
número fracionário em forma decimal. Alguns tipos de vidro e determinadas combinações
têm o fator solar tabelado no Anexo V - Catálogo de propriedades térmicas de paredes,
coberturas e vidros, no qual estão disponíveis diversos exemplos de componentes
construtivos e suas respectivas transmitâncias. Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/AnexoV.pdf
Esta informação também pode ser obtida pelo catálogo de propriedades disponibilizado pelo
fabricante. A Figura 33 representa alguns tipos de vidro e seus respectivos fatores solares,
utilizados adiante na demonstração de cálculo de fator solar equivalente de uma zona térmica.
Figura 33 – Tipos de vidro e fator solar

Caso a mesma zona térmica possua tipos diferentes de vidros nas aberturas, pondera-se o
valor de fator solar do vidro e obtém-se o valor referente à zona.
Se uma zona possui duas aberturas, uma de 2 m² com vidro de FS = 0,82 e outra abertura de
5 m² com vidro de FS = 0,29, calcula-se o valor resultante com base na área total dos vidros.
Logo:
FS equiv.= ((área 1 × FS 1) + (área 2 × FS 2)) / área total de aberturas
FS equiv.= ((2 m² × 0,82) + (5 m² × 0,29)) / (2 m² + 5 m²)
FS equiv.= (1,64 + 1,45) / 7
FS equiv.= 0,44
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4.64 fontes alternativas de água não potável
fonte de água não potável, podendo ser utilizada em usos não potáveis da edificação em alternativa à
água potável fornecida pela empresa prestadora de serviços de saneamento. Para fins desta INI-C,
considera-se como fontes alternativas de água não potável a água da chuva, água pluvial, água clara
e reúso de água, conforme definidos na ABNT NBR 16783 em sua versão vigente.

4.65 fração solar
parcela de energia requerida para aquecimento da água que é suprida pela energia solar.

4.66 geração local de energia renovável
geração de energia proveniente de recursos naturais renováveis, como hídrica, solar, biomassa,
eólica, geotérmica e cogeração qualificada, instalada nos limites da edificação ou do lote em que a
edificação está inserida.

4.67 grupo climático – GC
agrupamento de cidades que possuem realidades climáticas próximas quanto aos elementos climáticos
que interferem nas relações do ambiente construído. Os critérios estabelecidos referentes ao arquivo
climático da cidade para a definição destes agrupamentos foram: temperatura média anual, desvio
padrão da média mensal das temperaturas médias diárias, amplitude média anual, desvio padrão da
amplitude média mensal e a altitude das cidades.

O Anexo G apresenta a divisão e a lista de cidades representativas de cada grupo climático.
4.68 heating seasonal performance factor – HSPF
razão entre o calor fornecido por uma bomba de calor durante o período em uso ao longo de um ano
e a energia elétrica total durante o mesmo período.

4.69 horas de ocupação
número de horas em que um determinado ambiente é ocupado por pessoas, considerando a dinâmica
de uso da edificação ao longo do ano (dias de semana e final de semana).

4.70 hora não atendida de conforto
hora na qual a temperatura de uma ou mais zonas térmicas condicionadas artificialmente não atingem
o valor do seu respectivo setpoint ± 0,2 °C, durante o processo de simulação. O valor pode ser
fracionário de acordo com o intervalo de tempo empregado na simulação.

4.71 índice de desempenho de resfriamento sazonal (IDRS)
razão entre a quantidade anual total de calor que o equipamento pode remover do ar interno, quando
operado para resfriamento no modo ativo, e a quantidade anual total de energia consumida pelo
equipamento durante o mesmo período. O IDRS permite considerar o desempenho da máquina em
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50% e 100% da carga, para um clima brasileiro médio, conforme definido pela Portaria Inmetro nº
234, de 29 de junho de 2020.

4.72 iluminação decorativa
iluminação puramente ornamental e instalada para efeito estético.

A Figura 34 a seguir é um exemplo de iluminação decorativa.
Figura 34 – Exemplo de iluminação decorativa

4.73 iluminação de emergência
iluminação obrigatória destinada ao uso em ocasiões de emergência.

O sistema de iluminação de emergência, como o nome diz, é acionado em situações de
emergência onde há queda ou interrupção no fornecimento de energia. Sua função é sinalizar
as rotas de fuga de maneira que sejam nitidamente identificadas, a fim de que as pessoas
sejam orientadas a evacuar, em segurança, o local.
É importante também para facilitar o acesso e serviço dos bombeiros e socorristas no local,
além de permitir o controle visual das áreas abandonadas. A iluminação de emergência deve
iluminar os locais de passagem vertical (como escadas) e horizontal (corredores e rotas de
fuga). A Figura 35 representa, em destaque, as iluminações de emergência.
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Figura 35 –Exemplo de iluminação de emergência

4.74 iluminação de tarefa
fontes de luz direcionadas a uma superfície ou área específica, que proporciona o nível de
iluminamento adequado e sem ofuscamento para realização de tarefas visuais específicas. A
iluminação de tarefa é diferenciada da iluminação geral por não abranger todas as superfícies,
devendo ter controle independente.

No caso de escritórios, a iluminação de tarefa pode ser representada com a presença de
luminárias e abajures de mesa individuais, como mostrado na Figura 36.
Figura 36 –Exemplo de luminária como iluminação de tarefa
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4.75 iluminação geral
iluminação geral que produz um nível uniforme de iluminação ao longo de uma área. A iluminação
geral não inclui a iluminação decorativa, de tarefa ou de emergência.

4.76 inércia térmica
em edificações, trata-se da sua capacidade de reduzir a transferência ou a transmissão de calor por
meio do acúmulo do mesmo em seus elementos construtivos.

A inércia térmica é caracterizada pela capacidade do material em acumular/armazenar calor
e liberá-lo posteriormente de forma gradativa. Desta forma, ocorre um atraso no
aumento/diminuição da temperatura interna em relação à temperatura externa.
Assim sendo, por meio desse atraso no fluxo de calor, é possível manter o interior da
edificação em condições mais estáveis por um período de tempo maior. Para isso, o impacto
da inércia térmica deve ser bem analisado previamente, pois resulta da escolha dos
componentes construtivos da envoltória da edificação e também das soluções construtivas
das respectivas fachadas e orientações solares. A alta ou baixa exposição à radiação solar em
determinadas fachadas pode ser prejudicial ao edifício, dependendo do clima inserido e da
estação do ano.
Em geral, componentes mais densos possuem alta inércia térmica, e consequentemente,
absorvem mais calor, diminuindo a amplitude térmica interna.
4.77 integrated part-load value – IPLV
o índice IPLV (Valor Integrado de Carga Parcial) é definido pela ANSI/AHRI Standard 550/590 (IP)
e ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) como o valor que expressa a eficiência de um chiller,
considerando não apenas o seu desempenho em 100% de carga, mas a média ponderada considerando
a sua operação em cargas parciais ao longo do ano. A equação do IPLV.SI para o ANSI/AHRI
Standard 551/591 (SI) é expressa de acordo:
IPLV.SI = 0,01.A+0,42.B+0,45.C+0,12.D
onde:
A é o valor da eficiência energética do chiller (expressa em kW/ton), operando em 100% de carga,
nas condições definidas pela ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) 2015;
B é o valor da eficiência energética do chiller (expressa em kW/ton), operando em 75% de carga, nas
condições definidas pela ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) 2015.
C é o valor da eficiência energética do chiller (expressa em kW/ton), operando em 50% de carga, nas
condições definidas pela ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) 2015.
D É o valor da eficiência energética do chiller (expressa em kW/ton), operando em 25% de carga, nas
condições definidas pela ANSI/AHRI Standard 551/591 (SI) 2015.

4.78 isolamento do piso
piso que não apresenta ligação entre a capacidade térmica do elemento e o ar do ambiente (ex.: pisos
elevados e pisos com carpet).
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A Figura 37 abaixo representa um exemplo de piso elevado, instalado distante da laje, a fim
de manter uma camada de ar de isolamento entre o piso e a composição de materiais.
Figura 37 –Exemplo de piso elevado

4.79 obstáculos do entorno
obstáculos do entorno relativos à ventilação natural, podendo ser: sem proteção local ou obstruções;
proteção local leve com poucas obstruções; proteção densa com muitas obstruções; proteção muito
densa com muitas obstruções grandes; e, proteção completa.

Imagens e cálculos exemplos apresentados no Anexo B.I.
4.80 ocupação (m²/pessoa)
razão entre a área de uma edificação e o número de pessoas que a ocupam.

Quantidade de área útil da edificação por pessoa. Valor tabelado, utilizado de acordo com o
uso especificado da zona térmica e do edifício avaliado.
4.81 paredes externas
superfícies opacas que delimitam o interior do exterior da edificação. Esta definição exclui as
aberturas.

Com base no mesmo caso apresentado para as aberturas, representam-se na Figura 38 as
paredes externas que, juntamente com as aberturas, fazem parte da envoltória da edificação.
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Figura 38 –Exemplo de paredes externas, em verde

4.82 pé-direito – PD (m)
distância vertical entre o piso e a parte inferior do teto ou forro de um ambiente.

Para ilustrar a descrição a Figura 39 apresenta um exemplo de pé-direito, diferenciando os
casos com forro e com teto.
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Figura 39 –Exemplos do pé-direito

Se um mesmo ambiente possuir valores distintos de pé-direito (não inclinados e não
contínuos), este ambiente deve ser dividido em zonas térmicas diferentes, considerando um
valor de pé-direito para cada uma.
Caso o ambiente possua cobertura inclinada, plana e contínua, calcula-se o pé-direito
equivalente da zona térmica pela média entre a maior e a menor altura, mantendo-se o volume
original.
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Por exemplo, se em um mesmo ambiente com cobertura inclinada o ponto mais alto possuir
3,5 m de altura, e o mais baixo 2,75 m de altura, obtém-se o pé-direito resultante:
PD equiv. = (medida mais alta + medida mais baixa) / 2
PD equiv. = (3,5 m + 2,75 m) / 2
PD equiv. = 3,125 m
4.83 percentual de abertura zenital – PAZ (%)
percentual de área de abertura zenital na cobertura. Refere-se exclusivamente às aberturas em
superfícies com inclinação igual ou inferior a 60º em relação ao plano horizontal. Deve-se calcular a
projeção horizontal da abertura considerando a área de projeção da cobertura. Acima desta
inclinação, adotar o percentual de área de abertura na fachada na zona a que este ser refere (PAF).

O PAZ é o índice utilizado para representar as aberturas zenitais, definidas como aberturas
em superfícies que formam um ângulo igual ou inferior a 60° em relação ao plano horizontal.
Essas aberturas são utilizadas para potencializar a entrada de luz natural no ambiente ou até
mesmo para suprir a falta da mesma - como no caso de ambientes sem janelas (vãos de
escadas, corredores). Para tanto, este percentual deve ser calculado a partir da projeção
horizontal das superfícies: cobertura e abertura.
Como exemplos de iluminação zenital, têm-se: clarabóias, sheds, átrio, cúpula, lanternin,
tubos solares, entre outros não citados. A Figura 40 e a Figura 41 representam as aberturas
zenitais em superfície inclinada e plana, respectivamente.
Figura 40 – Exemplo de abertura zenital em superfície inclinada
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Figura 41 –Exemplo de abertura zenital em superfície plana

Exemplificando o cálculo com as figuras anteriores, calcula-se a área de cobertura em
projeção (sendo a mesma para os dois casos):
Acob = 13,52 m × 12 m
Acob = 162,24 m²
Deve-se calcular também a área da projeção horizontal de vidro das aberturas. Cada janela
mede, em projeção horizontal, 2,0 m x 2,41 m, logo, a área de abertura é:
Aab = 2,0 × 2,41 m²
Aab = 4,82 m²
Calcula-se, então, o PAZ a partir da razão entre a área envidraçada e a área de cobertura na
projeção horizontal:
PAZ = Aab / Acob
PAZ = 4,82 m² / 162,24 m²
PAZ = 3% ou 0,03
4.84 percentual de área de abertura na fachada da zona térmica – PAF (%)
razão entre a soma das áreas de abertura envidraçada, ou com fechamento transparente ou
translúcido, de cada fachada de uma zona térmica e a área total de fachada da mesma zona térmica.
Refere-se exclusivamente às aberturas com inclinação superior a 60 em relação ao plano horizontal,
tais como as janelas tradicionais, portas de vidro ou sheds, mesmo sendo estes últimos localizados na
cobertura. Para a entrada do dado na interface do metamodelo do método simplificado, adota-se o
valor na forma adimensional (exemplo: 30% = 0,30).

O PAF é um índice que representa a área das aberturas em relação à área parede externa, e
deve ser calculado para cada zona térmica. É utilizado para representar as aberturas das
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fachadas, definidas como aberturas em superfícies que formam um ângulo superior a 60° em
relação ao plano horizontal.
Exemplificando o cálculo do percentual de abertura da fachada, utiliza-se o Exemplo 1
apresentado na Figura 42 e na Figura 43 a seguir. No exemplo, assume-se que todas as
aberturas do ambiente “escritório” estão localizadas em uma mesma zona térmica para o
cálculo do PAF.
Figura 42 –Exemplo de abertura da fachada

Figura 43 –Detalhe da janela

Como mostrado no Exemplo 1, a largura do ambiente deste exemplo é de 9,7 m e, segundo
a Figura 42, o pé-direito é de 2,8 m. Assim, a área de fachada é de:
Apar = 9,7 m × 2,8 m
Apar = 27,16 m²
Deve-se calcular, também, a área de vidro da fachada. Cada janela possui quatro folhas de
vidro que medem 0,8 m x 1,11 m, totalizando 0,888 m² em cada folha. Considerando a
presença de duas aberturas com 4 folhas cada, têm se que a área de abertura é:
Aab = 2 × 4 × 0,888 m²
Aab = 7,104 m²
Calcula-se, então, o PAF a partir da razão entre a área envidraçada e a área de parede externa:
PAF = Aab / Apar
PAF = 7,104 m² / 27,16 m²
PAF = 26% ou 0,26
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4.85 percentual de área de abertura na fachada total – PAFT (%)
razão entre a soma das áreas de abertura envidraçada, ou com fechamento transparente ou
translúcido, de cada fachada e a área total de fachada da edificação. Refere-se exclusivamente às
aberturas com inclinação superior a 60 em relação ao plano horizontal, tais como as janelas
tradicionais, portas de vidro ou sheds, mesmo sendo estes últimos localizados na cobertura. Para a
entrada do dado na interface do metamodelo do método simplificado, adota-se o valor na forma
adimensional (exemplo: 30% = 0,30).

O cálculo do PAFT, utilizado apenas para o cálculo do percentual de horas ocupadas em
conforto térmico das edificações ventiladas naturalmente, é realizado a partir das medidas
externas da fachada da edificação. Na Figura 44 representam-se as fachadas leste e norte para
o posterior cálculo do PAFT. Neste exemplo, a fachada oeste é idêntica à fachada leste, e a
fachada sul é idêntica à norte. A área de vidro de cada janela da fachada leste/oeste é de 3 m²
e da fachada norte/sul é de 2 m². Sendo assim:
Figura 44 –Exemplo de abertura da fachada

Área fachada norte = Área fachada sul = 13,3 m × 9,85 m
Área fachada norte = Área fachada sul = 131,005 m²
Área fachada norte e sul = 262,01 m²
Aab norte = Aab sul = 12 × 2 m²
Aab norte = Aab sul = 24 m²
Aab norte e sul = 48 m²
Área fachada leste = Área fachada oeste = 10 m × 9,85 m
Área fachada leste = Área fachada oeste = 98,5 m²
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Área fachada leste e oeste = 197 m²
Aab leste = Aab oeste = 18 × 3 m²
Aab leste = Aab oeste = 54 m²
Aab leste e oeste = 108 m²
PAFT = Aab total/Afachada total
PAFT = (48 m² + 108 m²) / (197 m² + 108 m²)
PAFT = 158 m² / 305 m²
PAFT = 0,52 ou 52%
4.86 percentual de horas ocupadas em conforto térmico quando ventilada
naturalmente – PHOCT (%)
razão entre as horas ocupadas que comprovadamente atendem aos requisitos de conforto térmico
quando ventiladas naturalmente e o total de horas ocupadas da edificação.

Exemplo de cálculo apresentado no Anexo B.I.
4.87 pilotis
pavimento vazado, delimitado pela projeção do perímetro correspondente ao pavimento logo acima.

Representa-se um exemplo de pilotis na Figura 45.
Figura 45 –Exemplo de pilotis

4.88 potência instalada de iluminação – PI (W)
potência instalada do sistema de iluminação, sem controle automatizado.

55

4.89 potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível
(%)
percentual da área da edificação ou de uma parcela da edificação com potencial para o
aproveitamento da luz natural e, assim, passível de economizar energia elétrica por meio da
instalação de dispositivos de controle do sistema de iluminação.

O potencial de integração entre o sistema de iluminação artificial e a luz natural disponível é
calculado pela relação entre a área de zona primária de iluminação natural e a área total da
edificação. O item 4.108 exemplifica a definição de zonas primárias de iluminação natural
por meio de aberturas laterais e zenitais, e suas condicionantes.
4.90 potência instalada de iluminação em uso – PIU (W)
potência instalada do sistema de iluminação com uso de controles automatizados.

4.91 potência instalada total – PIT (W)
somatório de todas as potências instaladas de iluminação, incluindo-se a potência instalada
controlada e a potência instalada em uso (PI U).

4.92 sistema solar de aquecimento
sistema composto de coletor solar e outros componentes para fornecimento de energia térmica.

Esquema de sistema solar de aquecimento simples, apresentado na Figura 46.
Figura 46 – Esquema simples de um sistema solar de aquecimento

4.93 sistema fotovoltaico
conjunto de elementos que geram e fornecem eletricidade pela conversão da energia solar.

56

Esquema de sistema fotovoltaico simples, apresentado na Figura 47.
Figura 47 – Esquema simples de um sistema fotovoltaico

4.94 system part-load value – SPLV
indicador numérico de desempenho do sistema de condicionamento de ar, com método de definição
similar ao IPLV, mas que, diferentemente, trata-se de uma média ponderada da eficiência energética
de todo sistema operando em cargas parciais ao longo do ano, em uma instalação real, com perfil
operacional específico (definidos em projeto) e nos horários de funcionamento do sistema em uma
determinada localidade, com suas condições climáticas próprias ao longo do ano. O SPLV é aplicado
não apenas em sistemas de água gelada (que inclui chillers, bombas, torres de resfriamento, fan coils
e demais ventiladores), mas também em sistemas com expansão direta (como por exemplo, VRF, split,
splitão, self contained), incluindo os demais componentes necessários ao funcionamento completo do
sistema de condicionamento de ar (bombas, torres de resfriamento, ventiladores).

4.95 sistema de condicionamento de ar
processo de tratamento de ar destinado a alterar/influenciar simultaneamente a temperatura, a
umidade, a pureza e a distribuição de ar de um ambiente.

4.96 sistema de fluxo de refrigerante variável – VRF
sistema de condicionamento de ar do tipo expansão direta com múltiplas unidades evaporadoras, no
qual pelo menos um compressor possui capacidade variável, que distribui gás refrigerante por meio
de uma rede de tubulações para as diversas unidades evaporadoras com capacidade de controlar a
temperatura individual da zona térmica por meio de dispositivos de controle de temperatura e de uma
rede de comunicação comum.

57

4.97 situação da cobertura
indica se a cobertura da zona térmica está em contato com o exterior da edificação, ou em contato
com o piso de outra zona térmica. Nos casos em que exista o sombreamento da cobertura, e deseja-se
considerar a interferência no ganho térmico, deve-se utilizar o método de simulação.

Apresentam-se exemplos de situações de cobertura na Figura 48.
Figura 48 –Exemplo de situações de cobertura: exposta ao exterior ou em contato com outra zona
térmica

4.98 situação do piso
indica se o piso da zona térmica está em contato com o solo ou sobre pilotis.

Similar às situações de cobertura, a Figura 49 representa as duas situações de piso.
Figura 49 –Exemplos de situações de piso: contato com o solo ou sobre pilotis
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4.99 temperatura setpoint (°C)
temperatura pré-estabelecida que um sistema de controle automático tentará alcançar quando
acionado.

4.100 tarefas visuais
designa as atividades que necessitam identificar detalhes e objetos para o desenvolvimento de certa
atividade, o que inclui o entorno imediato destes detalhes ou objetos.

4.101 tipologia da edificação
principal atividade desenvolvida na edificação avaliada.

4.102 transmissão visível do vidro (%)
quantidade de luz na parte visível do espectro que passa pelo vidro.

4.103 transmitância térmica – U (W/(m².K))
transmissão de calor em unidade de tempo e através de uma área unitária de um elemento ou
componente construtivo; neste caso, dos vidros e dos componentes opacos das paredes externas e
coberturas, incluindo as resistências superficiais interna e externa, induzida pela diferença de
temperatura entre dois ambientes. Para a transmitância térmica de paredes externas, adota-se o termo
Upar; para a transmitância térmica de coberturas, adota-se o termo Ucob; e para a transmitância
térmica do vidro, Uvid.

Enfatiza-se, novamente, o Anexo V – Catálogo de propriedades térmicas de paredes,
coberturas e vidros, no qual estão disponíveis diversos exemplos de componentes
construtivos e suas respectivas transmitâncias. Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/AnexoV.pdf
Assim como a capacidade térmica do componente construtivo, a transmitância deve ser
determinada para cada zona térmica. Caso a mesma zona térmica tenha dois ou mais
componentes construtivos diferentes na parede externa, calcula-se, ainda, a transmitância
térmica equivalente por meio de ponderação. Por exemplo, uma parede tem 15 m², nos quais
5 m² a transmitância térmica corresponde a 2,46 W/(m².K), e nos outros 10 m² a transmitância
térmica é equivalente a 2,86 W/(m².K), têm-se que:
Upar equiv.= ((Área Upar1 × Upar1) + (Área Upar2 × Upar2))/ Atotal
Upar equiv = (5 × 2,46 W/(m².K) + 10 × 2,86 W/(m².K))/15 m²
Upar equiv.= (12,3 + 28,6)/15 m²
Upar equiv.= 2,73 W/(m².K)
A mesma ponderação deve ser realizada no caso da cobertura possuir diferentes componentes
construtivos.
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4.104 taxa de ocupação (%)
relação percentual entre a projeção horizontal da área construída e a área do terreno em que se
implanta a edificação.

A relação de implantação entre a área construída e a área total do terreno denomina-se taxa
de ocupação. A Figura 50 a seguir representa um exemplo dessa relação. Logo, calcula-se:
Figura 50 –Exemplo da relação entre área do terreno e área construída

Taxa de ocupação = Aconstruída / Aterreno
Taxa de ocupação = 137,23 m² / 836,88 m²
Taxa de ocupação = 16,4%
4.105 ventilação híbrida
modo de operação de um ambiente que combina a ventilação natural por meio de janelas operáveis
aos sistemas mecânicos que incluem a refrigeração e a distribuição de ar.
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4.106 volume total da edificação - Vtot (m3)
volume delimitado pelos fechamentos externos da edificação (fachadas, pisos e cobertura), com
exceção dos pátios externos descobertos. O último pavimento não deve entrar no cálculo do fator de
forma caso este tenha característica de pavimento técnico, composto apenas por ATs, como sala de
máquinas e depósitos.

Para o exemplo de cálculo de volume da edificação, utiliza-se o mesmo exemplo do cálculo
de área da envoltória. Apresentam-se na Figura 51 as configurações para o cálculo.
Figura 51 – Exemplo utilizado para o cálculo de volume

No caso do cálculo de volume, também se desconsidera a área de subsolo, destacada em
vermelho. Assim, divide-se o volume total da edificação em dois volumes principais (da área
em verde acima do solo) para facilitar o cálculo.
O volume 1 é a área do plano traseiro multiplicada pela profundidade, que neste caso é a
mesma em todas as faces. Sendo assim:
V1 = Aface traseira × profundidade
V1 = 47,50 m² × 10 m
V1 = 475 m³
Já o volume 2 é a multiplicação da área triangular resultante do plano lateral direito pela
profundidade. Logo:
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V2 = Aresult lateral × profundidade
V2 = 10 m² × 10 m
V2 = 100 m³
Por fim, o volume total da edificação é a soma dos dois volumes calculados anteriormente.
Vtot = V1 + V2
Vtot = 475 m² + 100 m²
Vtot = 575 m³
4.107 zona de conforto térmico
zona onde existe satisfação psicofisiológica de um grupo de indivíduos em relação às condições
térmicas do ambiente. A hipótese de conforto adotada deve ser definida com base na norma ASHRAE
Standard 55, em sua versão vigente.

4.108 zona primária de iluminação natural
áreas da edificação substancialmente iluminadas pela luz do dia, seja por aberturas laterais ou
aberturas zenitais.

As zonas primárias de iluminação natural para as aberturas laterais consistem nas áreas
adjacentes à cada abertura vertical, sendo definidas em planta. Sua profundidade corresponde
à altura da verga (HV) da janela, e a largura corresponde à largura do plano translúcido da
janela, somando-se metade da altura da verga de janela para cada lado. Devem ser
descontadas quaisquer porções da área que encontrem-se atrás de algum tipo de obstrução
permanente, de 1,80 m ou mais alta, medidas à partir do nível do piso acabado.
Para exemplificar, utiliza-se o Exemplo 1 de escritório apresentado no Anexo A. São
indicadas sete aberturas e suas respectivas zonas primárias de iluminação natural. O exemplo
apresenta duas obstruções permanentes: um pilar e uma meia parede e, portanto, influenciam
nas áreas de obstrução das zonas primárias de iluminação, indicado em roxo nos exemplos.
Apresentam-se as zonas primárias de iluminação natural na Figura 52 e na Figura 53 abaixo,
com suas respectivas áreas obstruídas.
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Figura 52 – Esquema em planta da definição de zonas primárias de iluminação para a) cada uma
das aberturas laterais e b) resultante

a)

b)
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Figura 53 – Esquemas em corte perspectivado da definição de zonas primárias de iluminação para
aberturas laterais

As zonas primárias de iluminação natural para as aberturas zenitais consistem na área
imediatamente abaixo da abertura zenital, definidas em planta. Sua dimensão corresponde à
área de projeção translúcida da abertura zenital, somada à medida de 0,7 vezes a altura média
do teto para cada direção. A forma geométrica da zona de iluminação zenital deve ser idêntica
à forma geométrica da projeção dessa abertura vista em plana baixa.
Devem ser descontadas quaisquer porções da área que encontrem-se atrás de algum tipo de
obstrução permanente, que seja mais alta do que a metade da distância do piso à base da
abertura zenital. Caso a abertura zenital seja alocada no topo de um poço de luz, deve-se
considerar a base do poço de luz.
Para exemplificar, utiliza-se o exemplo abaixo, apresentado nas Figura 54 e na Figura 55.
Considera-se a obstrução permanente uma estante, e representa-se sua área de obstrução na
cor roxa, descontada da zona primária de iluminação natural zenital considerada.

64

Figura 54 – Esquema em planta da definição de zonas primárias de iluminação natural para
aberturas zenitais

Figura 55 – Corte da definição de zonas primárias de iluminação natural para aberturas zenitais

4.109 zona térmica
espaço ou grupo de espaços dentro de um edifício que tenham densidade de cargas térmicas internas
(pessoas, equipamentos e iluminação) semelhantes, de forma que as condições de temperatura possam
ser mantidas homogêneas. As zonas térmicas devem ser estabelecidas em internas (sem contato com
o ambiente externo à edificação) e perimetrais (em contato direto com o ambiente externo).

As zonas térmicas são as áreas da edificação que possuem comportamentos similares em
relação à sua carga interna e à exposição ao meio externo. Ambientes adjacentes com mesma
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orientação solar e configurações internas similares podem pertencer a uma mesma zona
térmica. Fatores determinantes para a divisão de zonas térmicas são os parâmetros como a
orientação solar, o condicionamento de ar, a proximidade com a parede externa (delimitando
zonas perimetrais e internas), entre outros.
Explicações mais detalhadas a respeito dos parâmetros determinantes para a divisão de zonas
térmicas, juntamente com um passo a passo para auxiliar neste processo, encotram-se no
Anexo B.I – Envoltória deste manual.
Para exemplificar, a Figura 56 representa a divisão de zonas térmicas, em cor rosa, e sua
diferenciação pelo condicionamento de ar artificial.
Figura 56 – Exemplo de divisão de zonas térmicas
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5

VISÃO GERAL
A presente Instrução Normativa Inmetro especifica os critérios e os métodos para classificação de
edificações comerciais, de serviços e públicas quanto à sua eficiência energética, visando à
etiquetagem de edificações.
As edificações submetidas à esta INI devem atender às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) vigentes e aplicáveis.
O foco desta INI é a eficiência energética e, portanto, o Inmetro e os organismos de inspeção
acreditados (OIAs) se eximem dos problemas que por ventura possam ser causados à edificação e
aos usuários pela não observância das normas da ABNT, que são de exclusiva atribuição do
projetista.

As diretrizes e limites estabelecidos na INI não substituem o atendimento às normas vigentes
e aplicáveis ao projeto. Não cabe ao OIA verificar se o projeto atende estas normas. A
adequação do projeto a estas normas é de responsabilidade dos projetistas.
Neste documento são apresentados os procedimentos para a determinação da classificação de
eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, que pode ser geral, ou
parcial.
A classificação parcial da edificação é possível para os seguintes sistemas:
a) Envoltória completa (obrigatória em todas as avaliações);
b) Envoltória completa e sistema de condicionamento de ar;
c) Envoltória completa e sistema de iluminação;
d) Envoltória completa e sistema de aquecimento de água;
e) Envoltória completa e outros dois sistemas citados acima.
A classificação é realizada com base no consumo de energia primária, comparando-se o consumo
da edificação real com a mesma edificação em uma condição de referência, equivalente à
classificação D.
A estimativa do consumo de energia pode ser realizada por meio dos métodos simplificado e de
simulação. É possível que os sistemas de uma mesma edificação sejam avaliados pela combinação
entre o método simplificado e o método de simulação, conforme possibilidades descritas na tabela
6.1.
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Tabela 5.1 – Combinações possíveis entre os sistemas individuais e os métodos de avaliação
Método de simulação
Envoltória
Condic
Iluminaçã Iluminaçã
.
Edif. Edif.
o Natural o artificial
de ar
CA
VN
Edif.
CA
Envoltória
Edif.
VN
Método
simplificad
o

Aqueciment
o de água

Iluminação
Natural
Iluminação
artificial
Condicion.
de ar
Aquecimento de
água

A classificação da edificação se dá pelo consumo de energia, assim, é possível combinar os
dois métodos de avaliação para a maior parte dos casos. Sendo exceções:


o sistema de aquecimento de água – avaliado sempre pelo método simplificado;



a envoltória - deve ser avaliada integralmente por um mesmo método, incluindo as
parcelas condicionadas e ventiladas naturalmente; e,



a envoltória e o sistema de condicionamento de ar - devem ser avaliados pelo mesmo
método.
Esta INI está organizada em anexos. No texto principal, são apresentadas as condições de aplicação
dos métodos simplificado e de simulação (item 6), as condições de elegibilidade para a classificação
A (item 7), além dos procedimentos para a determinação da classificação de eficiência energética
das edificações comerciais, de serviços e públicas – classificação geral e dos sistemas individuais
(item 8).
No anexo A são apresentadas as tabelas com as tipologias incluídas nesta INI e suas características
para a definição da condição de referência. No anexo B são apresentados os procedimentos para a
determinação dos percentuais de redução de carga térmica e de consumo de energia dos sistemas
individuais: envoltória (B.I), condicionamento de ar (B.II), iluminação (B.III) e aquecimento de água
(B.IV). No anexo C são apresentados os procedimentos relativos ao método de simulação
termoenergética (C.I) e de iluminação natural (C.II). No anexo D são apresentados os
procedimentos para determinação do potencial de geração local de energia renovável e as condições
de avaliação de Edificações de Energia Quase Zero (NZEBs) e Edificações de Energia Positiva
(EEPs). No anexo E são estabelecidos os critérios para a determinação do percentual de acréscimo
ou redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) da edificação avaliada. No anexo F são
estabelecidos os critérios para a avaliação do percentual anual de redução do consumo de água
potável por meio do seu uso racional. E, finalmente, no anexo G são apresentados os grupos
climáticos e a lista com os 154 municípios brasileiros e suas respectivas classificações. A lista com
os demais 5.564 municípios do Brasil e a relação com seu respectivo grupo climático está disponível
em:
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/all5564_with_subgroups_interface_2018.csv>.
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Nos itens seguintes são apresentadas as condições para a aplicação dos métodos simplificado e de
simulação, e de elegibilidade para a classificação A. Tais condições devem ser atendidas
independentemente do método adotado (simplificado ou de simulação). Todas as condições aplicamse à classificação geral da edificação no caso da ENCE completa, e aos sistemas individuais de
condicionamento de ar (subitem 7.1), de iluminação (subitem 7.2) e de aquecimento de água
(subitem 7.3).

6

CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO SIMPLIFICADO
NA ENVOLTÓRIA
Todos os sistemas podem ser avaliados pelo método simplificado ou de simulação, com exceção do
sistema de aquecimento de água, que deve ser avaliado apenas pelo método simplificado.
Neste item são descritos os requisitos de aplicação elegíveis para a utilização do método
simplificado para a avaliação da envoltória, de acordo com esta Instrução Normativa Inmetro para
a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas.

6.1

Método simplificado para edificações condicionadas artificalmente
O método simplificado para a avaliação das zonas térmicas condicionadas artificialmente, ou
parcelas da edificação condicionadas artificialmente, abrange grande parte das soluções
arquitetônicas mais difundidas; porém, sua aplicação é restrita às edificações que tenham os seus
parâmetros construtivos compreendidos entre os intervalos utilizados na proposição do método,
descritos na tabela 7.1.
Edificações que possuem aberturas zenitais, bem como vidro em frente das paredes da fachada,
fachadas ventiladas, ambientes de elevada geração de carga interna, dispositivos móveis de
sombreamento interno automatizados, vidros com comportamento dinâmico, a exemplo dos
eletrocrômicos ou outras soluções de desempenho inovadoras, devem ser avaliadas utilizando-se o
método de simulação. Edificações que possuem sistema de aquecimento ambiental devem ser
avaliadas pelo método de simulação.
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Tabela 6.1– Limites dos parâmetros de avaliação da envoltória atendidos pelo método simplificado
Limites
Parâmetros

Valor mínimo

Valor máximo

Absortância solar da cobertura (αcob)
Absortância solar da parede (αpar)
Ângulo de obstrução vizinha (AOV)
Ângulo horizontal de sombreamento (AHS)
Ângulo vertical de sombreamento (AVS)
Capacidade térmica da cobertura (CTcob)
Capacidade térmica da parede externa (CTpar)
Densidade de potência de equipamentos (DPE)
Densidade de potência de iluminação (DPI)
Fator solar do vidro (FS)
Pé-direito (PD)
Percentual de área de abertura da fachada (PAF)
Transmitância térmica da cobertura (Ucob)
Transmitância térmica da parede externa (Upar)
Transmitância térmica do vidro (Uvid)

0,2
0,2
0°
0°
0°
0,22 kJ/(m².K)
0,22 kJ/(m².K)
4 W/m²
4 W/m²
0,21
2,6 m
0%
0,51 W/(m².K)
0,50 W/(m².K)
1,9 W/m²

0,8
0,8
80°
80°
90°
450 kJ/(m².K)
450 kJ/(m².K)
40 W/m²
40 W/m²
0,87
6,6 m
80%
5,07 W/(m².K)
4,40 W/(m².K)
5,7 W/m²

A avaliação da envoltória pelo método simplificado é realizada com base em
metamodelos desenvolvidos por meio do treinamento de redes neurais artificiais. Rede neural
é um método estatístico de inteligência artificial recomendado para predição de casos nãolineares, como as edificações. Esse método é capaz de aprender com os casos expostos e
predizer, neste caso, a carga térmica. Assim existem limitações das edificações representadas
por este modelo. Edificações com aberturas zenitais e fachadas ventiladas, por exemplo, não
foram incluídas nos modelos de análise, e, portanto não podem ser avaliadas pelo método
simplicado. O mesmo acontece com os limites dos parâmetros descritos na tabela 6.1.
Edificações com zonas térmicas que ultrapassam estes limites e que sejam avaliadas pelo
método simplificado não apresentarão resultados confiáveis, dessa forma precisam ser
avaliadas pelo método de simulação.
6.2

Método simplificado para edificações ventiladas naturalmente ou híbridas
A aplicação do método simplificado para as edificações ventiladas naturalmente, ou parcialmente
ventiladas naturalmente, é restrita às condições de aplicação do metamodelo utilizado para a
análise, conforme lista de cidades disponibilizadas no campo “localização” da interface, disponível
em <http://pbeedifica.com.br/naturalcomfort>.
Localidades não compreendidas na lista disponibilizada pela interface podem ser avaliadas pelo
metamodelo de Rackes (2016) e, nestes casos, o solicitante deve entregar memorial de cálculo e
declaração de justificativa ao organismo inspetor.
A aplicação deste método restringe-se às edificações escolares e de escritórios, de geometria
quadrada ou retangular, que seguem os horários de ocupação em concordância com a referida
tipologia das tabelas do anexo A. A edificação deve possuir, obrigatoriamente, espaços internos com
divisão e metragem quadrada similares (salas/espaços de tamanhos similares; a variação na
metragem quadrada das APPs da edificação avaliada não deve superar 10%), além de aberturas
para ventilação em todas as áreas de permanência prolongada. Demais tipologias não citadas, e os
casos não compreendidos nos limites definidos na tabela 6.2 devem ser avaliados pelo método de
simulação, disponível no anexo C.
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Tabela 6.2 – Limites dos parâmetros de avaliação da envoltória atendidos pelo método simplificado
Parâmetros

Limites (unidade)
Valor mínimo
Valor máximo
0,2
0,8
0,2
0,8
0°
45°
9 m²
400 m²
10 kJ/(m².K)
400 kJ/(m².K)
40 kJ/(m².K)
500 kJ/(m².K)

Absortância solar da cobertura (αcob)
Absortância solar das paredes externas (αpar)
Ângulo vertical de sombreamento (AVS)
Área das APPs
Capacidade térmica da cobertura (CT cob)
Capacidade térmica da parede externa (CTpar)
Comprimento total
13 m
200 m
(maior dimensão entre os lados da edificação)
Fator da área da escada
0
0,28
Fator solar do vidro (FS)
0,2
0,8
Forma das aberturas para ventilação: razão entre a largura e a
0,1
50
altura das aberturas para ventilação
Número de pavimentos
1
5
Pé-direito
2,75 m
4,25 m
Percentual de área de abertura na fachada total (PAFT)
0,05
0,7
Profundidade total
8m
50 m
(menor dimensão entre os lados da edificação)
Transmitância térmica da parede externa (Upar)
0,1 W/(m².K)
5 W/(m².K)
Transmitância térmica da cobertura (Ucob)
0,1 W/(m².K)
5 W/(m².K)
Transmitância térmica do vidro (Uvid)
1 W/(m².K)
6 W/(m².K)
*Todos os parâmetros relativos às propriedades térmicas das superfícies devem ser ponderados pela sua área.

A avaliação da envoltória pelo método simplificado para edificações naturalmente
ventiladas ou híbridas também é realizada com base em metamodelos desenvolvidos por
meio do treinamento de redes neurais artificiais, assim como o método simplificado para
edificações condicionadas artificialmente (item 6.1) . Sendo assim, esta rede neural é um
método estatístico de inteligência artificial e capaz de aprender com os casos expostos e
predizer, neste caso, a o percentual de horas ocupadas em conforto térmico (PHOCT, item
4.86). Assim, também existem limitações das edificações representadas por este modelo,
conforme apresentado na tabela 6.2.

7

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA A CLASSIFICAÇÃO A
Para a edificação ser elegível à classificação geral A de eficiência energética, todas as condições
dos sistemas individuais, quando aplicáveis, devem ser atendidas. No caso da avaliação individual
dos sistemas, devem ser atendidas as condições específicas do referido sistema. Os critérios
apresentados devem ser considerados independentemente do método de avaliação aplicado
(simplificado ou de simulação).

Ente as condições de elegibilidade para a classe A estão requisitos que não estão
contemplados na avaliação do sistema, mas que de alguma forma constribuem para a
eficiência do sistema e sua operação. Desta forma, caso a edificação possua classificação A
os requisitos dos três sistemas devem ser atingidos, independentemente da classificação dos
sistemas. No decorrer deste manual apresentam-se exemplos para representar a aplicação da
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INI-C na avaliação de edificações comerciais de usos diferentes. No Anexo A são designados
4 exemplos, e posteriormente avaliados segundo o Anexo B, e classificados no item 0. Para
representar a elegibilidade para a classificação A, considera-se o Exemplo 1, classificado
segundo seus sistemas individuais e com classificação geral A. Durante este capítulo será
avaliado se a edificação Exemplo 1 cumpre os critérios necessários para a elegibilidade A,
ou se terá outra classificação final dos sistemas individuais.
7.1

Sistema de condicionamento de ar
Para a obtenção da classificação A do sistema de condicionamento de ar, os requisitos descritos nos
subitens 7.2.1.1 e 7.2.1.2 devem ser atendidos, quando aplicáveis, em uma quantidade mínima de
zonas térmicas cuja capacidade somada do sistema corresponda a pelo menos 90% da capacidade
instalada total da edificação, ou da parcela avaliada.

Exemplificando a conferência de elegibilidade de classificação A, utiliza-se o Exemplo 1.
Esta edificação foi apresentada no Anexo A, avaliada segundo o sistema de condicionamento
de ar no Anexo B.II e teve este sistema classificado no item 8.2.2.
7.1.1 Requisitos específicos por equipamento
Condicionadores de ar do tipo Split, self a ar, splitão e rooftop devem atender aos requisitos de
eficiência apresentados na tabela 7.3, e os do tipo self a água e split a água devem atender aos
requisitos da tabela 7.4. Caso os dados dos equipamentos não se enquadrarem nas tabelas, a
classificação de eficiência do sistema avaliado será no máximo B.
Condicionadores de ar do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) devem atender aos requisitos de
eficiência apresentados nas tabelas 7.5, 7.6 e 7.7. Caso os dados dos equipamentos não se enquadrarem
nas tabelas mencionadas, a classificação de eficiência do sistema de ar condicionado avaliado será no
máximo B.
Nota: IPLVs e condições de avaliação em carga parcial somente se aplicam aos equipamentos com
modulação de capacidade.
Resfriadores de líquido devem atender aos requisitos de eficiência apresentados na 7.8. Caso os dados dos
equipamentos não se enquadrarem na tabela mencionada, a classificação de eficiência do sistema
avaliado será no máximo B.
Tabela 7.1 – Eficiência de condicionadores de ar com condensação a ar (split, self a ar, splitão e rooftop) para
classificação A
Capacidade
Tipo de aquecimento
Categoria
Eficiência mínima A
< 19 kW*
Todos
Split e unitário
4,10 SCOP
Ausente ou
Split e unitário
3,78 ICOP
resistência elétrica
≥ 19 kW e < 40 kW**
Outros
Split e unitário
3,76 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
3,75 ICOP
resistência elétrica
≥ 40 kW e < 70 kW**
Outros
Split e unitário
3,72 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
3,40 ICOP
resistência elétrica
≥ 70 kW e < 223 kW**
Outros
Split e unitário
3,34 ICOP
≥ 223 kW**
Ausente ou
Split e unitário
3,28 ICOP
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Capacidade

Tipo de aquecimento
resistência elétrica
Outros
*
Procedimento de teste: AHRI 210/240.
**
Procedimento de teste: AHRI 340/360.

Categoria

Eficiência mínima A

Split e unitário

3,22 ICOP

Tabela 7.2 – Eficiência de condicionadores de ar com condensação a água (self a água, split a água) para a
classificação A
Capacidade
Tipo de aquecimento
Subcategoria
Eficiência mínima A
< 19 kW*
Todos
Split e unitário
3,60 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
4,07 ICOP
resistência elétrica
≥ 19 kW e < 40 kW**
Outros
Split e unitário
4,02 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
4,07 ICOP
resistência elétrica
≥ 40 kW e < 70 kW**
Outros
Split e unitário
4,02 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
3,99 ICOP
resistência elétrica
≥ 70 kW e < 223 kW**
Outros
Split e unitário
3,93 ICOP
Ausente ou
Split e unitário
3,96 ICOP
resistência elétrica
≥ 223 kW**
Outros
Split e unitário
3,90 ICOP
*
Procedimento de teste: AHRI 210/240.
**
Procedimento de teste: AHRI 340/360.
Tabela 7.3 – Eficiência de condicionadores de ar do tipo VRF com condensação a ar que operam somente em
refrigeração (sem ciclo reverso) para a classificação A
Subcategoria ou
Capacidade
Tipo de aquecimento
condição de
Eficiência mínima A
classificação
< 19 kW
Todos
Multi-split VRF
3.81 SCOP
Ausente ou
≥ 19 kW e < 40 kW
Multi-split VRF
4.54 ICOP
resistência elétrica
Ausente ou
≥ 40 kW e < 70 kW
Multi-split VRF
4.37 ICOP
resistência elétrica
≥ 70 kW
Ausente ou
Multi-split VRF
4.07 ICOP
resistência elétrica
*
Procedimento de teste: AHRI 1230.
Tabela 7.4– Eficiência de condicionadores de ar do tipo VRF com condensação a ar que operam em
refrigeração e aquecimento (ciclo reverso) para a classificação A
Subcategoria ou
Capacidade
Tipo de aquecimento
condição de
Eficiência mínima A
classificação
< 19 kW
Todos
Multi-split VRF
3,81 SCOP
Ausente ou Resistência
≥ 19 kW e < 40 kW
Multi-split VRF
4,28 ICOP
elétrica
Multi-split VRFcom
Ausente ou Resistência
refrigeração e
≥ 19 kW e < 40 kW
4,22 ICOP
elétrica
aquecimento
simultâneos
Ausente ou Resistência
≥ 40 kW e < 70 kW
Multi-split VRF
4,07 ICOP
elétrica
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*

Subcategoria ou
condição de
classificação
Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

Capacidade

Tipo de aquecimento

Eficiência mínima A

≥ 40 kW e < 70 kW

Ausente ou Resistência
elétrica

≥ 70 kW

Ausente ou Resistência
elétrica

Multi-split VRF

3,72 ICOP

≥ 70 kW

Ausente ou Resistência
elétrica

Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

3,66 ICOP

4,01 ICOP

Procedimento de teste: AHRI 1230.

Tabela 7.5 – Eficiência de condicionadores de ar do tipo VRF com condensação a água que operam em
refrigeração e aquecimento (ciclo reverso) para classificação A
Subcategoria ou
Capacidade
Tipo de aquecimento
condição de
Eficiência mínima A
classificação
< 19 kW

Todos

Multi-split VRF

4,69 ICOP

< 19 kW

Todos

Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

4,63 ICOP

≥ 19 kW e < 40 kW

Todos

Multi-split VRF

4,69 ICOP

≥ 19 kW e < 40 kW

Todos

Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

4,63 ICOP

≥ 40 e < 70 kW

Todos

Multi-split VRF

4,10 ICOP

≥ 40 e < 70 kW

Todos

Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

3,52 ICOP

≥ 70 kW

Todos

Multi-split VRF

3,52 ICOP

Todos

Multi-split VRFcom
refrigeração e
aquecimento
simultâneos

3,46 ICOP

≥ 70 kW
*

Procedimento de teste: AHRI 1230.

Tabela 7.6 – Eficiência (COP – W/W) de resfriadores de líquido para a classificação A1,2
Alternativa 1
Alternativa 2
Tipo de
equipamento

Capacidade

Carga
Total

IPLV

Carga
Total

IPLV

Condensação a ar
com condensador

< 528 kW
≥ 528 kW

≥ 2.985
≥ 2.985

≥ 4.048
≥ 4.137

≥ 2.866
≥ 2.866

≥ 4.669
≥ 4.758

Procedimento
de teste

AHRI 551/591
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Alternativa 1
Tipo de
equipamento

Condensação a água
(compressor do tipo
alternativo, parafuso
escroll)

Condensação a água
(compressor
centrífugo)3

Alternativa 2

Capacidade

Carga
Total

IPLV

Carga
Total

IPLV

< 264 kW
≥ 264 kW e
< 528 kW
≥ 528 kW e
< 1055 kW
≥ 1055 kW e
< 2110 kW
≥ 2110 kW
< 528 kW
≥ 528 kW e
< 1055 kW
≥ 1055 kW
< 1407 kW
≥ 1407 kW
< 2110 kW
≥ 2110 kW

≥ 4.694

≥ 5.867

≥ 4.513

≥ 7.041

≥ 4.889

≥ 6.286

≥ 4.694

≥ 7.184

≥ 5.334

≥ 6.519

≥ 5.177

≥ 8.001

≥ 5.771

≥ 6.770

≥ 5.633

≥ 8.586

≥ 6.286
≥ 5.771

≥ 7.041
≥ 6.401

≥ 6.018
≥ 5.065

≥ 9.264
≥ 8.001

≥ 5.771

≥ 6.401

≥ 5.544

≥ 8.801

≥ 6.286

≥ 6.770

≥ 5.917

≥ 9.027

≥ 6.286

≥ 7.041

≥ 6.018

≥ 9.264

Procedimento
de teste

≥ 6.286
≥ 7.041
≥ 6.018
≥ 9.264
Absorção a ar.
Todas
≥ 0.600
de simples efeito
Absorção a água.
Todas
≥ 0.700
de simples efeito
Absorção a água.
AHRI 560
de duplo efeito e
Todas
≥ 1.000
≥ 1.050
queima indireta
Absorção a água.
de duplo efeito e
Todas
≥ 1.000
≥ 1.000
queima direta
(1)
A conformidade com esta padronização pode ser obtida cumprindo os requisitos mínimos de eficiência da
Alternativa 1 ou da Alternativa 2. No entanto, ambos os requisitos de eficiência mínima em COP e IPLV devem
ser alcançados na mesma alternativa.
(2)
Os requisitos de eficiência definidos para os resfriadores de líquidos com compressor centrífugo não se
aplicam aos equipamentos onde a temperatura de projeto de saída do fluido for menor que 2,2⁰C. Os requisitos
para os resfriadores de líquidos com compressor do tipo parafuso ou scroll não se aplicam aos equipamentos
onde a temperatura de projeto de saída do fluido for menor ou igual a 0⁰C. Os requisitos para os resfriadores de
líquidos por absorção não se aplicam aos equipamentos nos quais a temperatura de projeto de saída do fluido
for menor que 4,4⁰C.
(3)
Resfriadores de líquidos com condensação a água e compressor centrífugo que não foram projetados para
operar conforme AHRI 551/591 (temperatura de entrada do fluido no chiller de 12,0ºC e de saída de 7,0ºC.
Temperaturas de entrada do fluido do condensador de 30,0ºC e de saída de 35,0ºC) devem ter seus valores de
COP mínimo a carga total e IPLV ajustados conforme as seguintes equações:
Mínimo COP a carga total Ajustado = (COP a carga total da tabela 7.6/ 7.7/ 7.8) × Kadj
NPLV Ajustado = (IPLV da tabela 7.6/ 7.7/ 7.8) × Kadj
Kadj = A × B
Onde:
A = 0.0000015318 × (LIFT)4 – 0.000202076 × (LIFT)3 + 0.01018 × (LIFT)2 – 0.264958 × (LIFT) + 3.930196
B = 0.0027 × TS.EVAP + 0.982
LIFT = TS.COND – TS.EVAP
TS.COND = temperatura de saída do fluido do condensador a carga total (°C).
TS.EVAP = temperatura de saída do fluido do evaporador a carga total (°C).
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Os valores ajustados de carga total e IPLV somente são aplicados para resfriadores de líquidos centrífugos que
estejam dentro dos seguintes limites a carga total:
TS.EVAP ≥ 2.2°C
TS.COND ≤ 46.1°C
11.1°C ≤ LIFT ≤ 44.4°C

7.1.2 Requisitos específicos por sistema
7.1.2.1

Sistemas split
Para ser elegível à classificação “A” de eficiência energética, o sistema de condicionamento de ar
deve atender ao requisito do isolamento térmico de tubulações para a condução de fluídos. Caso não
atenda ao requisito, o sistema alcançará no máximo a classificação B. Este requisito deve ser avaliado
por equipamento.
A tabela 7.7 apresenta as espessuras mínimas para o isolamento térmico de tubulações dos sistemas
de refrigeração. Para isolamentos térmicos cuja condutividade térmica esteja fora das faixas
estipuladas, a espessura mínima deve ser determinada pela equação7.1.

e λ⁄λ′
E = [(1 + )
− 1]
r

Equação (7.1)

Onde:
E é a espessura mínima do isolamento térmico (cm);
r é o raio externo da tubulação (cm);
e é a espessura de isolamento térmico, listada na Tabela 7.7 para a temperatura de fluido e tamanho da tubulação
em questão (cm);
ʎ é a condutividade térmica do material alternativo à temperatura média indicada para a temperatura do fluido
(W/(m.K));
ʎ’ é o valor superior do intervalo de condutividade listado na tabela para a temperatura do fluido (W/(m.K)).
Tabela 7.7 – Espessura mínima (cm) de isolamento térmico de tubulações dos sistemas de refrigeração do tipo
expansão direta (splits convencionais e inverter)
Diâmetro nominal da
Condutividade do isolamento térmico
tubulação (mm)
Faixa de temperatura
Condutividade
o
do fluido ( C)
Temperatura de
térmica
d ≤ 10 10 < d ≥ 30
d > 30
ensaio (oC)
(W/(m.K))
0 < T < 16
0,032 a 0,040
20
0,9
1,3
1,9

Considerando o Exemplo 1 para avaliar a sua elegibilidade à classificação A, tem-se que a
espessura de isolamento térmico utilizada é de 0,6 cm. Sabe-se que o diâmetro externo da
tubulação é de 20 mm. O isolante utilizado é o poliestireno expantido (EPS), de
condutividade térmica equivalente a 0,040 W/(m.K). A partir da Tabela 7.7, verifica-se que
para estas condições de temperatura do fluído, condutividade térmica e diâmentro da
tubulação, a espessura mínima do isolamento térmico seria de 1,3 cm. Portanto a edificação
não atende esta condição.
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Considerando o Exemplo 1, e mantendoa mesma espessura do exemplo anterior, verifica-se
se com a altereçaõ do isolante térmico por outro de condutividade térmica equivalente a 0,02
W/(m.K), é possível atender a condição. Como esta condutividade térmica não antede as
condições apresentadas na Tabela 7.7, aplica-se a equação7.1. Logo, tem-se que:
e = 1,3 cm
r = 1 cm
ʎ = 0,020 W/(m.K)
ʎ’ = 0,040 W/(m.K)
1,3
E = [(1 +
)
1

0,025⁄
040

− 1]

𝐄 = 𝟎, 𝟓𝟐 𝐜𝐦
Visto que o isolamento utilizado possui espessura de 0,6 cm e é maior que a espessura mínima
resultante, o sistema está elegível à classe A, considerando o segundo isolamento térmico.
7.1.2.2

Sistemas centrais
Para os sistemas centrais serem elegíveis à classificação A de eficiência energética, os requisitos
específicos são indicados em função do sistema, conforme descrito na tabela 7.10. Caso um dos
requisitos não seja atendido, a classificação de eficiência do sistema avaliado será no máximo B.
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√

Expansão direta a água sem aquecimento

√

√

√

Expansão direta a água com aquecimento

√

√

√

VRF a ar sem aquecimento

N/A

√

√

VRF a ar com aquecimento

N/A

√

√

VRF a água sem aquecimento

√

√

√

VRF a água com aquecimento

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Água gelada com chiller a ar
sem aquecimento
Água gelada com chiller a ar
com aquecimento
Água gelada com chiller a água
sem aquecimento
Água gelada com chiller a água
com aquecimento

√

√

N/A N/A
√

√

N/A N/A
√

√

N/A N/A
√

√

N/A N/A
√

√

N/A N/A
√

√

Isolamento térmico de tubulações com fluxo de fluidos (7.2.1.1.2.14)

√

√

√

√

N/A N/A

√

√

√

√

N/A N/A

√

√

√

√

N/A

√

√

√

√

√

N/A

√

√

√

√

N/A N/A N/A

√

√

√

N/A N/A N/A

√

√

√

N/A N/A

√

√

√

√

N/A N/A

√

√

√

√

√

√

N/A

√

√

√

√

√

N/A

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Equipamentos de rejeição de calor (7.2.1.1.2.13)

N/A

Controles e dimensionamento dos sistemas hidrônicos (7.2.1.1.2.12)

Expansão direta a ar com aquecimento

N/A N/A

Controles e dimensionamento do sistema de ventilação (7.2.1.1.2.8)

√

Agrupamento de zonas (7.2.1.1.2.7)

√

Sistema de desligamento automático (7.2.1.1.2.6)

Faixa de temperatura de controle (7.2.1.1.2.3)

N/A

Evitar aquecimento e refrigeração simultâneo (7.2.1.1.2.5)

Controle de temperatura por zona (7.2.1.1.2.2)

Expansão direta a ar sem aquecimento

Sistema

Aquecimento suplementar (7.2.1.1.2.4)

Cálculo da altura manométrica das bombas (7.2.1.1.2.1)

Tabela 7.8– Requisitos do sistema de condicionamento central - classificação A

Nota 1: são consideradas exceções os sistemas perimetrais projetados para atuar apenas sobre a
carga proveniente do envelope da edificação. Os sistemas perimetrais podem atender a uma ou mais
zonas servidas por um sistema interno, desde que:
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a) O sistema perimetral inclua pelo menos um termostato de controle para cada fração de
parede externa da edificação, com comprimento maior ou igual a 15 metros, exposta a uma
mesma orientação;

b) O sistema perimetral de aquecimento e refrigeração seja controlado por um termostato de
controle localizado dentro da zona servida pelo sistema.
Nota 2: paredes externas são consideradas com diferentes orientações se as direções para as quais
estão voltadas diferirem em mais de 22,5°.

7.1.2.2.1

Cálculo da altura manométrica das bombas

Para ser elegível à classificação A, devem ser apresentados os dados utilizados para o cálculo da
altura manométrica de projeto para dimensionamento das bombas, bem como os resultados obtidos.

7.1.2.2.2

Controle de temperatura por zona

Para ser elegível à classificação A, o aquecimento ou refrigeração de ar de cada zona térmica deve
ser controlado, individualmente, por termostatos respondendo à temperatura do ar da referida zona.

7.1.2.2.3

Faixa de temperatura de controle
Para ser elegível à classificação A, os termostatos de controle que atuam sobre o aquecimento e a
refrigeração devem ser capazes de prover uma faixa de temperatura do ar (deadband) de pelo menos
3 °C, no qual o suprimento da energia para aquecimento e refrigeração seja desligado ou reduzido
para o mínimo.
São consideradas exceções:
a) Termostatos que requeiram acionamento manual para a alteração entre os modos de
aquecimento e refrigeração;
b) Aplicações especiais onde não é aceitável uma faixa de temperatura de controle tão ampla,
tais como os centros de processamento de dados, museus, consultórios, postos de saúde; e,
no condicionamento de ar de certos processos industriais, desde que devidamente
justificado.

A faixa de temperatura de controle é utilizada em sistemas que atuam sobre resfriamento e
aquecimento para que não haja sobreposição das cargas de resfriamento sobre a demanda de
aquecimento, e vice-versa. Como citado anteriormente, esta faixa deve ser de no mínimo
3°C, como mostrado na Figura 57 a seguir. O exemplo da figura ilustra um ambiente no qual
há resfriamento quando a temperatura interna atinge 21°C, e desligado ao atingir esta
temperatura da mesma forma. Porém, o aquecimento não será ligado, pois está programado
para ligar 3°C a menos do que o programado para o resfriamento, ou seja, 18°C. Logo, este
deadband é de 3°C e elegível à classificação A.
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Figura 57 – Representação da faixa de temperatura de controle.

7.1.2.2.4

Aquecimento suplementar

Para ser elegível à classificação A, os sistemas que apresentam bombas de calor com aquecedor
auxiliar por meio de resistência elétrica devem ser dotados de sistema de controle que evite a operação
do aquecimento suplementar quando a carga de aquecimento possa ser atendida apenas pela bomba
de calor. A operação do aquecimento suplementar é permitida durante os ciclos de degelo da
serpentina externa. Para atender a este requisito, recomenda-se:

a) Um termostato eletrônico ou digital, projetado para o uso em bomba de calor, que ative o
b)

aquecimento auxiliar somente quando a bomba de calor obter capacidade insuficiente para
manter o setpoint ou para aquecer o ambiente a uma taxa suficiente;
Um termostato multi-estágio no ambiente e um termostato no ambiente externo conectado para
permitir o acionamento do aquecimento auxiliar somente no último estágio do termostato no
ambiente, e quando a temperatura externa é inferior a 4 °C.

Como mencionado anteriormente, pode-se utilizar uma resistência elétrica para suprir a
deficiência da bomba de calor em casos em que a sua capacidade de aquecimento diminui.
Mas para que o sistema de condicionamento de ar possa ser elegível à classe A, é necessário
que a resistência seja controlada e só entre em funcionamento quando a bomba de calor não
for suficiente para a carga de aquecimento demandada. Listam-se três casos em que a
resistência pode ser necessária: durante os ciclos de degelo da serpentina; para complementar
a capacidade da bomba de calor por meio de um termostato de controle; ou para substituir a
bomba de calor quanto a temperatura externa for abaixo de 4°C, visto que há risco de
congelamento da bomba de calor.
7.1.2.2.5

Aquecimento e refrigeração simultâneo
Para ser elegível à classificação A, quando aplicável, os controles do sistema de condicionamento
de ar devem impedir o reaquecimento ou qualquer outra forma de aquecimento e refrigeração
simultâneo para controle de umidade.
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Nos locais onde há equipamentos distintos para aquecimento e refrigeração, servindo a uma mesma
zona, os termostatos devem ser interconectados para impedir o aquecimento e a refrigeração
simultâneos.
São consideradas exceções:
a) Edificações com a função de abrigar acervos para exposição (exemplos: museus,
laboratórios de metrologia);
b) Emprego de reaquecimento para controle de umidade em uma pequena área da edificação
cuja capacidade de refrigeração seja inferior a 35 kW, e que represente no máximo 10%
da capacidade total de refrigeração da edificação.

Nos casos em que uma mesma zona térmica ou ambientes muito grandes possuem mais de
uma unidade de climatização, há a chance de que o aquecimento e o resfriamento do ar ocorra
de forma simultânea. Para que esse sistema seja elegível à classe A é necessário que haja um
controle nestes equipamentos, a fim de evitar aquecimento e resfriamento simultâneo e
evitando maior consumo de energia.
De forma geral, o sistema, para ser elegível à classe A, não poderá fazer o uso de
reaquecimento para controle de temperatura e umidade, a não ser nas edificações citadas
acima que necessitam de maior controle de temperatura e umidade.
7.1.2.2.6

Sistema de desligamento automático
Para ser elegível à classificação A, todo o sistema de condicionamento de ar deve ser equipado com
no mínimo um dos sistemas de desligamento automático descritos abaixo:
a) Controles que podem acionar e desativar o sistema sob diferentes condições de rotina de
operação, para sete tipos de dias diferentes por semana; capazes de reter a programação
e ajustes durante a falta de energia por pelo menos 10 horas, incluindo um controle manual
que permita a operação temporária do sistema por até duas horas;
b) Um sensor de ocupação que desligue o sistema quando nenhum ocupante é detectado por
um período de até 30 minutos;
c) Um temporizador de acionamento manual capaz de ser ajustado para operar o sistema por
até duas horas;
d) Integração com o sistema de segurança e alarmes da edificação que desligue o sistema de
condicionamento de ar quando o sistema de segurança é ativado.

Outro ponto importante para que a edificação seja elegível para classe A do sistema de
condicionamento de ar, é necessário que haja um sistema de desligamento automático,
evitando que o sistema esteja ligado enquanto o mesmo estiver desocupado. Alguns exemplos
de controle foram citados acima.
7.1.2.2.7

Agrupamento de zonas
No caso de sistemas de condicionamento de ar que atendem as zonas destinadas à operação ou
ocupação não simultânea, estas devem ser divididas em grupos para ser elegíveis à classificação A.
A área total atendida por um grupo de zonas não deve ultrapassar 2.300 m² de área condicionada,
e não deve incluir mais do que um pavimento.
Cada grupo de zonas deve ser equipado com dispositivos de fechamento capazes de desativar
automaticamente o suprimento de ar condicionado, ar externo e ar de exaustão. Cada grupo de
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zonas deve ser dotado de dispositivo programável independente que atenda ao subitem 7.1.2.2.6,
sistema de desligamento automático.
O sistema de condicionamento central que atende aos grupos de zonas deve ter controles e
dispositivos que permitam a operação estável do sistema, além de equipamentos para atender ao
menor grupo de zonas servido por eles permanentemente.
Os dispositivos de fechamento dos grupos de zonas e os controles não são requeridos nas seguintes
condições:
a) Exaustão de ar e tomada de ar externo em cujos sistemas que estejam conectados possuam
vazão de ar menor ou igual a 2.400 l/s;
b) Exaustão de ar de um grupo de zonas com vazão menor do que 10% da vazão nominal do
sistema de exaustão ao qual está conectado;
c) Zonas destinadas à operação contínua ou planejadas para estarem inoperantes apenas
quando todas as demais zonas estiverem inoperantes.
Nota: zonas de operação contínua - em edificações com sistema de condicionamento de ar central,
zonas térmicas com necessidade de condicionamento de ar contínuo, durante 24 horas por dia e por
pelo menos 5 dias da semana, devem ser atendidas por um sistema de condicionamento de ar
exclusivo, ou demonstrar que o sistema central foi projetado para atender a esta área com eficiência
igual ou superior ao sistema exclusivo.

Para que o sistema de condicionamento de ar seja elegível à classificação A, caso o sistema
atenda a zonas destinadas à operação ou ocupação não simultânea, deve-se agrupá-las. Este
fator evita que ocorra o suprimento de ar condicionado em grandes áreas não ocupadas
durante o funcionamento do restante do edifício. Como exemplo, sistemas do tipo volume de
ar variável (VAV) atendem a essa situação, considerando que as áreas isoladas devem possuir
sistemas de automação para desativar os suprimentos de ar, como apresentado no item
anterior (7.1.2.2.6).
7.1.2.2.8

Controles e dimensionamento dos ventiladores do sistema de ventilação
Para ser elegível à classificação A, cada sistema de condicionamento de ar com a potência total dos
ventiladores do sistema de ventilação superior a 3,7 kW deve atender aos limites de potência para
uma das opções:
a) Opção 1: a potência nominal total de cada sistema de ventilação não deve exceder o valor
máximo aceitável para a potência nominal (de placa) em kW, apresentada na tabela 7.9.
Este valor inclui os ventiladores de insuflamento, os ventiladores de retorno/alívio, os
ventiladores de exaustão, o ventilador de ar externo (ou parcela proporcional, quando
atendem a mais de um sistema) e os ventiladores de caixas terminais;
b) Opção 2: a potência de entrada total de cada sistema de ventilação não deve exceder o
valor máximo aceitável para potência de entrada em kW apresentada na tabela 7.9. Este
valor inclui os ventiladores de insuflamento, os ventiladores de retorno/alívio, o ventilador
de ar externo (ou parcela proporcional quando atendem a mais de um sistema) e os
ventiladores de exaustão e os ventiladores de caixas terminais.
Para ser elegível à classificação A, sistemas com volume de ar variável (VAV) de zona simples devem
respeitar ao limite de potência para volume constante. São consideradas exceções:
a) Postos de saúde, biotérios e laboratórios que utilizam dispositivos de controle de vazão na
exaustão e/ou no retorno para manter diferenciais de pressão entre ambientes, necessários
à saúde e segurança dos ocupantes ou ao controle ambiental; estes podem utilizar os limites
de potência para volume variável;
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b) Ventiladores de exaustão individuais com potência nominal igual ou inferior a 0,75 kW.
Tabela 7.9 – Limites de potência dos ventiladores
Valor máximo aceitável (kW)
Volume constante
Volume variável

Opção

Opção 1 – Potência nominal (de placa) do sistema de
0,0017.VS
0,0024.VS
ventilação
Opção 2 – Potência de entrada do sistema de ventilação
0,0015.VS + A
0,0021.VS + A
Nota: VS é a vazão máxima projetada de insuflamento de ar para os espaços condicionados pelo sistema de
ventilação em análise em l/s. A é a soma de [Δp× VD/650000]. Δp é cada ajuste de perda de carga aplicável
da tabela 7.10.
Tabela 7.10 – Ajuste de perda de carga
Ajuste (Δp)

Dispositivo

Serpentina de recuperação de calor
Outro dispositivo de recuperação de calor que não
seja serpentina
Resfriador ou umidificador evaporativo em série com
outra serpentina de resfriamento
Atenuador de ruído
Sistema de exaustão com coifas/capelas
Sistema de exaustão de laboratório ou biotério em
edificações de grande altura

Sistemas sem dispositivos centrais de refrigeração
Sistemas sem dispositivos centrais de aquecimento
Sistemas com dispositivos centrais de aquecimento
por resistência elétrica
Fonte: ASHRAE Standard 90.1 (2016).

125 Pa
A perda de carga do dispositivo calculada nas
condições de projeto do sistema
125 Pa
225 Pa
2 vezes o valor da perda de carga dos filtros
limpos nas condições de projeto
A perda de carga dos filtros limpos nas
condições de projeto
A perda de carga do dispositivo nas condições
de projeto
150 Pa para cada corrente de ar
(550 x Eficiência de recuperação de energia )
– 125 Pa para cada corrente de ar
A perda de carga do dispositivo nas condições
de projeto
38 Pa
85 Pa
60 Pa/30 m de duto vertical que excede 25 m

150 Pa
75 Pa
50 Pa

Créditos

Capela de laboratório

125 Pa (535 Pa para laboratórios e biotérios)

Débitos

Sistema de exaustão e/ou retorno do ar totalmente
dutado
Dispositivos de controle de vazão do ar de exaustão
e/ou retorno
Filtros na exaustão; lavadores; ou outro tratamento do
ar de exaustão
Sistema de filtragem - classe M5 – M6 (NBR 16.101)
Sistema de filtragem - classe F7, F8 e F9 (NBR
16.101)
Sistema de filtragem - classe ISO 15 E ou superior e
sistema de filtragem eletrônico (NBR ISO 29.463-1)
Purificadores de ar de carvão ativado ou outro tipo de
purificador para odores ou gases.

Os sistemas de condicionamento de ar com potência total de ventilação superior a 3,7 kW
devem atender aos limites de potência dos ventiladores, apresentado anteriormente na Tabela
7.9 da INI-C, para que o sistema seja elegível à classificação A.
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7.1.2.2.9

Controles de sistemas de ventilação para áreas com altas taxas de ocupação
Para ser elegível à classificação A, os sistemas com taxa de insuflamento de ar externo nominal
superior a 1.400 l/s, servindo áreas maiores que 50 m2 e com densidade de ocupação superior a 25
pessoas por 100 m², devem incluir meios de se reduzir automaticamente a tomada de ar externo
abaixo dos níveis de projeto quando os espaços estão parcialmente ocupados.

Para que o sistema de condicionamento de ar seja elegível à classe A, os sistemas de
ventilação com taxa de insuflamento de ar externo superior a 1.400 l/s devem possibilitar a
redução automática da renovação de ar quando os ambientes estiverem parcialmente
ocupados comparado ao estabelecido em projeto. É possível fazê-lo por meio de sensores de
CO2, que indicarão quando a taxa de ocupação é parcial, e assim, quando é necessário reduzir
a taxa de renovação de ar.
7.1.2.2.10 Controle do ventilador do climatizador para sistemas VAV
Para cargas parciais em sistemas com sistema de ventiladores de insuflamento e de retorno com
VAV com potências maiores do que 7,5 kW, o acionamento deve permitir a variação de rotação do
motor para manter a pressão estática nos dutos constante.

7.1.2.2.11 Posicionamento do sensor de pressão para o controle da rotação do ventilador
O sensor de pressão estática deve ser posicionado na rede de dutos na posição em que o ponto de
ajuste da pressão de funcionamento seja menor do que um terço da pressão estática total do
ventilador.

7.1.2.2.12 Controles e dimensionamento dos sistemas hidrônicos
Para ser elegível à classificação A, sistemas de condicionamento de ar com um sistema hidrônico
servido por um sistema de bombeamento com potência superior a 7,5 kW devem atender aos critérios
estabelecidos entre os itens 7.1.2.2.12.1 a 7.1.2.2.12.3.

7.1.2.2.12.1

Sistemas de vazão de líquido variável

Para ser elegível a classificação A, os sistemas de refrigeração indireta com bombeamento de
líquido (água gelada ou outro fluido secundário, ex.: soluções aquosas) integrantes do sistema de
condicionamento de ar, com circuitos hidrônicos que incluam válvulas de controle projetadas para
modular ou abrir e fechar em função da carga térmica nos condicionadores de ar, devem ser
projetados para vazão variável e devem ser capazes de reduzir a vazão de bombeamento para até
50% ou menos da vazão de projeto.
Bombas servindo circuitos hidrônicos com vazão de água gelada (ou fluido secundário) variável,
com motor excedendo 3,7 kW, devem ter controles ou dispositivos (tais como controle de velocidade
variável) que resultem em uma demanda no motor de no máximo 30% da potência de projeto quando
em 50% da vazão de projeto de cada bomba. Estes dispositivos devem ser controlados como uma
função da vazão desejável ou para manter uma pressão diferencial mínima requerida no ponto de
controle. O sensor de pressão diferencial para o controle da vazão de água gelada (ou fluido
secundário) deve ser instalado em um dos pontos a seguir:
a) No trocador de calor mais distante; ou
b) Próximo ao trocador de calor mais distante; ou
c) No trocador de calor que requer o maior diferencial de pressão (exceto o trocador do
resfriador de líquido); ou
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d) Próximo ao trocador de calor que requer o maior diferencial de pressão (exceto o trocador
do resfriador de líquido); ou
e) A critério do projetista responsável, desde que justificado.
São exceções:
a) Sistemas onde a vazão mínima é menor que a vazão mínima requerida pelo fabricante do
equipamento para a operação adequada, desde quando atendido por um sistema como os
resfriadores de líquido, e onde a potência total de bombeamento é menor ou igual a 56 kW;
b) Sistemas com até três válvulas de controle.

Os sistemas de bombeamento hidráulico que apresentam válvulas de controle para abrir ou
fechar, de acordo com a carga térmica, devem possuir inversores de frequência para reduzir
a vazão da bomba em 50% ou menos da vazão de projeto para que sejam elegíveis à
classificação A. Mesmo com a redução da vazão da bomba, a pressão deve ser tal que garanta
que a água ou o líquido refrigerante alcance todos os pontos. Sugere-se a medição da pressão
diferencial no trocador de calor mais distante, ou no de maior pressão. No entanto, o ponto
ideal de medição deve ser definido pelo projetista, dada a diferença de cada projeto.
7.1.2.2.12.2

Operação das bombas associadas aos resfriadores de líquido (chillers)

Para ser elegível à classificação A, quando uma central de água gelada inclui mais do que um
resfriador de líquido, devem ser tomadas providências para que a vazão total na central possa ser
reduzida automaticamente quando um resfriador estiver parado. Resfriadores instalados em série
com o propósito de aumentar o diferencial de temperatura devem ser considerados como um único
resfriador de líquido.
Nota 1: em circuitos hidrônicos de água gelada, onde cada resfriador de líquido opera com vazão
constante (no evaporador), quando um determinado resfriador de líquido estiver parado, a
respectiva bomba de água gelada (ou fluido secundário) deverá estar parada. Em circuitos
hidrônicos de água de resfriamento (em resfriadores de líquido com condensação a água), onde
cada resfriador de líquido opera com vazão constante (no condensador), aplica-se o mesmo critério.
Nota 2: em circuitos hidrônicos de água gelada onde cada resfriador de líquido opera com vazão
variável, a vazão total atual no circuito deverá ser (variável) proporcional à quantidade de
resfriadores de líquido em operação, e à carga térmica atual do sistema. Em circuitos hidrônicos de
água de resfriamento (em resfriadores de líquido com condensação a água), onde cada resfriador
de líquido opera com vazão variável (no condensador), aplica-se o mesmo critério.

7.1.2.2.12.3

Controles de reajuste da temperatura de água gelada e quente

Para ser elegível à classificação A, sistemas de água gelada e/ou água quente com uma capacidade
de projeto excedendo a 88 kW, e suprindo água gelada ou quente (ou ambos), para sistemas de
condicionamento ambiental, devem incluir controles que reajustem automaticamente a temperatura
de suprimento da água pelas cargas representativas da edificação (incluindo a temperatura de
retorno da água) ou pela temperatura do ar externo.
São consideradas exceções:
a) Locais onde os controles de reajuste da temperatura de suprimento não possam ser
implementados sem causar operação imprópria dos sistemas de aquecimento, refrigeração,
umidificação ou desumidificação;
b) Sistemas hidráulicos, tais como aqueles requeridos pelo item 7.2.1.1.2.12, que usam vazão
variável para reduzir o consumo de energia em bombeamento.
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7.1.2.2.13 Equipamentos de rejeição de calor
Para ser elegível a classificação A, aplica-se o item 7.2.1.1.2.13.1 ao equipamento de rejeição de
calor usado em sistemas de condicionamento ambiental, tais como condensadores a ar, torres de
refrigeração abertas, e torres de refrigeração com circuito fechado.

Este item aplica-se ao equipamento de rejeição de calor usado em sistemas de
condicionamento de ar tais como condensadores a ar, torres de resfriamento abertas, torres
de resfriamento com circuito fechado e condensadores evaporativos.
7.1.2.2.13.1

Controle de velocidade do ventilador

Cada ventilador acionado por um motor de potência igual ou superior a 5,6 kW deve ter a
capacidade de operar a dois terços ou menos da sua velocidade máxima (em carga parcial), e deve
possuir controles que alterem automaticamente a velocidade do ventilador para controlar a
temperatura de saída do fluído ou temperatura/pressão de condensação do dispositivo de rejeição
de calor.
São consideradas exceções:
a) Ventiladores de condensador servindo a múltiplos circuitos refrigerantes;
b) Ventiladores de condensadores inundados (flooded condenser);
c) Até um terço dos ventiladores de um condensador ou torre com múltiplos ventiladores, onde
os ventiladores principais estão de acordo com os requisitos de controle de velocidade.

Para que os equipamentos de rejeição de calor sejam elegíveis à classe A, cada ventilador
acionado por um motor com potência igual ou superior a 5,6 kW deve poder operar em carga
parcial, além de possuir controles que mudem automaticamente a velocidade do ventilador
para controlar a temperatura de saída do fluido do dispositivo de rejeição de calor ou
temperatura/pressão de condensação do dispositivo. A possibilidade de operar com
velocidade vairável reduz significativamente o consumo de energia.
7.1.2.2.14 Isolamento térmico de tubulações com fluxo de fluidos
As tabelas 7.11 e 7.12 apresentam as espessuras mínimas para o isolamento térmico das tubulações
em sistemas de aquecimento e refrigeração, respectivamente. Para sistemas de refrigeração do tipo
expansão direta (exceto VRF), as espessuras mínimas para o isolamento térmico das tubulações são
apresentadas na tabela 7.13. Para materiais com condutividade térmica fora das faixas estipuladas
nas tabelas mencionadas, a espessura mínima deve ser determinada pela equação 7.1.
Tabela 7.11 – Espessura mínima (cm) de isolamento térmico das tubulações para sistemas de aquecimento
Condutividade do isolamento
Diâmetro nominal da tubulação (mm)
térmico
Faixa de
temperatura do
Condutividade
Temperatura
25 ≤ d 40 ≤ d
100 ≤
d≥
fluido (oC)
térmica
d < 25
de ensaio (oC)
< 40
< 100
d< 200
200
(W/(m.K))
T ≥ 177
0,046 a 0,049
121
11,5
12,5
12,5
12,5
12,5
122 < T < 177
0,042 a 0,046
93
8,0
10,0
11,5
11,5
11,5
94 < T < 121
0,039 a 0,043
66
6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
61 < T < 93
0,036 a 0,042
52
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
41 < T < 60
0,032 a 0,040
38
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
Fonte: ASHRAE Standard 90.1 (2016).
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Tabela 7.12 – Espessura mínima (cm) de isolamento térmico de tubulações para sistemas de refrigeração (água
gelada, multi-split e VRF)
Condutividade do isolamento
Diâmetro nominal da tubulação (mm)
térmico
Faixa de
temperatura do
Condutividade
Temperatura
25 ≤ d 40 ≤ d 100 ≤ d<
d≥
fluido (oC)
térmica
d < 25
de ensaio (oC)
< 40
< 100
200
200
(W/(m.K))
4 < T < 16
0,032 a 0,040
24
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
T<4
0,032 a 0,040
10
1,5
2,5
2,5
2,5
4,0
Fonte: ASHRAE Standard 90.1 (2016)
Tabela 7.13 – Espessura mínima (cm) de isolamento térmico de tubulações para sistemas de refrigeração do
tipo expansão direta (splits convencionais e inverter)
Diâmetro nominal da tubulação
Condutividade do isolamento térmico
(mm)
Faixa de
temperatura do
Condutividade
Temperatura de
fluido (oC)
térmica
d ≤ 10
10 < d ≤ 30
d > 30
ensaio (oC)
(W/(m.K))
0 < T < 16
0,032 a 0,040
20
0,9
1,3
1,9
Nota: a tabela é baseada em tubulações de aço carbono. Tubulações não-metálicas com espessura de parede
padrão Schedule 80, ou menor, devem usar os valores desta tabela. Para as outras tubulações não-metálicas que
possuam resistência térmica maior que a das tubulações de aço carbono, é permitido o isolamento térmico de
espessura reduzida se for fornecida documentação comprovando que a tubulação com o isolamento térmico
proposto não possui uma transferência de calor por metro linear maior do que a da tubulação de aço carbono de
mesmas dimensões, utilizando a espessura de isolamento térmico indicada pela tabela 7.15.

7.2

Sistema de iluminação
Para a obtenção da classificação A do sistema de iluminação, os critérios descritos nos subitens
7.2.1 a 7.2.4 devem ser atendidos, quando aplicáveis, em uma quantidade mínima de ambientes cuja
potência instalada de iluminação somada corresponda a pelo menos 90% da potência instalada de
iluminação da edificação, ou da parcela avaliada, assim como informar o potencial de integração
entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível.
O não atendimento aos critérios mínimos limita a classificação do sistema de iluminação e a
classificação geral no máximo a B. Para a obtenção da classificação A, os critérios a seguir devem
ser atendidos, mesmo que se opte por não computar a economia gerada pelo uso de dispositivos de
controle de iluminação.

Neste item considera-se novamente o Exemplo 1 para avaliar os critérios para a obtenção da
classificação A do sistema de iluminação. Apresenta-se esta edificação no Anexo A, avaliase quanto ao sistema de iluminação no Anexo B.III e posteriormente classifica-se para este
sistema no item 8.2.3. Conforme esse fluxo de trabalho, tem-se que o sistema de iluminação
atinge classificação A, porém, neste capítulo levanta-se se o sistema cumpre os critérios
necessários para a elegibilidade A no sistema de iluminação.
7.2.1

Potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível
O potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível pode ser obtido
tanto pelo método simplificado (item 7.2.2.1.1), quanto pelo método de simulação (item 7.2.2.1.2). O
potencial de integração é informativo, e não possui restrições quanto aos valores máximos ou mínimos
a serem atingidos; no entanto, sua determinação é obrigatória para a classificação A do sistema.
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Neste item, verifica-se o potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural
disponível na edificação Exemplo 1.
7.2.1.1

Determinação do potencial de integração a partir do método simplificado
O potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível deve ser
calculado considerando-se a razão entre a soma de todas as zonas primárias de luz natural e a área
total construída. Devem ser contabilizadas todas as aberturas laterais e zenitais projetadas com o
intuito de iluminar o ambiente, e que sejam totalmente voltadas para o exterior.
As zonas primárias de iluminação natural para as aberturas laterais consistem nas áreas adjacentes
à cada abertura vertical, sendo definidas em planta. Sua profundidade corresponde à altura da
verga (HV) da janela, e a largura corresponde à largura do plano translúcido da janela, somandose metade da altura da verga de janela para cada lado. Devem ser descontadas quaisquer porções
da área que encontrem-se atrás de algum tipo de obstrução permanente, de 1,80 m ou mais alta,
medidas à partir do nível do piso acabado. As Figuras 7.1 e 7.2 mostram um exemplo de definição
das zonas primárias de iluminação natural para aberturas laterais.

Figura 7.1 – Esquema em planta da definição Figura 7.2 – Esquema em corte da definição
zonas primárias de iluminação natural para as zonas primárias de iluminação natural para
aberturas laterais
as aberturas laterais

As zonas primárias de iluminação natural para as aberturas zenitais consistem na área
imediatamente abaixo da abertura zenital, definidas em planta. Sua dimensão corresponde à área
de projeção translúcida da abertura zenital, somada à medida de 0,7 vezes a altura média do teto
para cada direção. A forma geométrica da zona de iluminação zenital deve ser idêntica à forma
geométrica da projeção dessa abertura vista em plana baixa.
Devem ser descontadas quaisquer porções da área que encontrem-se atrás de algum tipo de
obstrução permanente, que seja mais alta do que a metade da distância do piso à base da abertura
zenital. Caso a abertura zenital seja alocada no topo de um poço de luz, deve-se considerar a base
do poço de luz.
Não devem ser contabilizadas no potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz
natural disponível, e são isentas do controle independente do requisito mínimo item 7.2.2.2. as áreas
que atendem os itens abaixo:
a) Zonas primárias de iluminação natural para as aberturas laterais em que o topo de
qualquer estrutura adjacente existente, ou de objetos naturais, é pelo menos duas vezes
mais alto que o topo das referidas aberturas, bem como de sua distância horizontal à frente
das janelas;
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b) Espaços destinados à áreas de varejo;
c) Zonas primárias de iluminação natural adjacentes às aberturas laterais que possuem
projeções externas (projeções estas sem nenhuma outra abertura acima dela) com fator de
projeção (FP) maior que 1,0 para projeções orientadas para o sul, ou maior que 1,5 para
todas as outras orientações (ver figura 7.3).

Figura 7.3 – Cômputo das zonas primárias de iluminação natural adjacentes às aberturas
laterais que possuem projeção externa

Fonte: adaptado de ASHRAE 90.1 (2019).

Conforme apresentado no item 4.108, deve-se primeiramente levantar a zona primária
de iluminação natural do edifício. Utilizando-se do Exemplo 1, apresenta-se na Figura
58 a seguir o levantamento das zonas primárias de iluminação natural. A partir do
levantamento das medidas e da área, realiza-se o cálculo de potencial de integração,
salientando que as áreas obstruídas devem ser desconsideradas. No item 4.12 calculouse a área iluminada do edifício Exemplo 1, e a seguir levanta-se a área total das zonas
primárias de iluminação natural para o cálculo do percentual de integração.
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Figura 58 – Determinação da ZPI do edifício Exemplo 1 em planta

Calcula-se:
AI = 138,08 m²
AZPI = 8,81 m² + 14,18 m² + 16,99 m² + 4,43 m² + 4,43 m²
AZPI = 48,84 m²
Potencial de integração = AZPI / AI
Potencial de integração = 48,84 m² / 138,08 m²
Potencial de integração = 0,35 ou 35%

7.2.1.2

Determinação do potencial de integração a partir do método de simulação
O potencial para o aproveitamento da luz natural (PALN) promovido pela envoltória pode ser
determinado a partir da simulação da autonomia da luz natural espacial. Devem ser consideradas
“áreas com autonomia da luz natural” aquelas que apresentam no mínimo 300 lux em pelo menos
50% das horas diurnas (ALNE 300lx,50%), considerando o acionamento de persianas hipotéticas a fim de
se evitar o desconforto por ofuscamento. Os procedimentos para a simulação devem seguir o anexo
C.II, simulação de iluminação natural.

A fim de demonstrar graficamente o levantamento do potencial de integração de luz natural
a partir do método de simulação, apresenta-se o exemplo da Figura 59. Como descrito
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anteriormente, foram consideradas as ZPIs aquelas que apresentam no mínimo 300 lux de
autonomia da luz natural espacial em ao menos 50% das horas diurnas (ALN300lx,50%). Por
outro lado, deve-se atentar à restrição de exposição anual à luz solar direta (EAS1000lx,250h)
inferior a 10%. No exemplo da figura a seguir, tem-se que o potencial de integração é de
43%.
Figura 59 – Determinação do potencial de integração a partir de simulação

7.2.2

Contribuição da luz natural
Ambientes com aberturas voltadas para o exterior, átrio não coberto, ou de cobertura translúcida e
que contenham em sua iluminação geral mais de uma fileira de luminárias paralelas às aberturas,
devem possuir um controle instalado - manual ou automático - para o acionamento independente do
conjunto de luminárias mais próximo das aberturas, de forma a propiciar o aproveitamento da luz
natural disponível.
Consideram-se como luminárias mais próximas às aberturas todas aquelas localizadas nas zonas
primárias de iluminação natural, sendo elas laterais ou zenitais. As zonas primárias de iluminação
natural devem ser definidas conforme descrito no item 7.2.1, e as áreas isentas do controle
independente deste requisito devem ser definidas conforme descrito no item 7.2.1.1.
Destaca-se que essa condição aplica-se somente à iluminação geral, não incluindo a iluminação
decorativa, iluminação de tarefa, complementar e wallwash.
Devem ser consideradas exceções: unidades de edifícios de meios de hospedagem, auditórios,
primeira fileira de luminárias paralelas ao quadro em salas de aula e circulações, além de garagens
que possuam sensores de presença.

Como descrito na INI-C, determina-se que as luminárias localizadas nas zonas primárias de
iluminação natural devem possuir acionamento independente por meio de controle instalado.
A Figura 58, apresentada anteriormente, representa como é realizado o levantamento das
zonas primárias de iluminação (ZPI) em ambientes e suas determinantes para a determinação
do potencial de aproveitamento da luz natural. A partir da ZPI, determinam-se as luminárias
que serão instaladas com controle separado do restante em cada ambiente. Assim, a Figura
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60 representa a transposição da zona primária de iluminação natural no projeto luminotécnico
do edifício Exemplo 1, e portanto, determina-se que a fileira de luminárias mais próxima às
janelas deverá ter acionamento independente.
Figura 60 – Determinação das luminárias que devem possuir controle independente no edifício
Exemplo 1

Como apresentado na figura, as luminárias marcadas em cor laranja, por estarem dentro da
zona primária de iluminação natural, devem ter acionamento independente em cada
ambiente. Visto que tanto a copa quanto o depósito possuem apenas uma luminária, não foi
necessária a divisão de acionamento.

7.2.3

Controle local
Cada ambiente fechado por paredes ou divisórias até o teto deve possuir pelo menos um dispositivo
de controle manual para o acionamento da iluminação interna do ambiente de forma independente.
Cada dispositivo de controle manual deve controlar:
a) Uma área de até 250 m² para ambientes de até 1.000 m²;
b) Uma área de até 1.000 m² para ambientes maiores do que 1.000 m².
Os dispositivos instalados para cumprir esse requisito devem ser facilmente acessíveis e localizados
de tal forma que o usuário possa ver o conjunto de luminárias que está sendo controlado por ele.
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Nota 1: escadas enclausuradas são consideradas um ambiente único, compreendido como as áreas
delimitadas pelas paredes. Escadas integradas aos demais ambientes estão diretamente conectadas
à iluminação do ambiente ao seu redor, assim, devem ser incluídas na avaliação do ambiente.
Devem ser consideradas exceções:
a) Ambientes cujo uso justifique a locação dos dispositivos de controle manual em local de
acesso restrito aos funcionários por questões de segurança. A justificativa deve
acompanhar a documentação para a solicitação da etiqueta;
b) Ambientes com dispositivos de controle automático vinculados à ocupação dos ambientes,
como sensores de presença;
c)

Circulações e garagens que possuam sistema de automação estão dispensadas de
apresentar o controle manual local.

Nota 2: acessos de emergência, bem como espaços regidos por normativas, como do corpo de
bombeiros, devem considerar preferencialmente o controle do sistema de iluminação requerido
pelas mesmas.

No que tange ao controle local dos ambientes, este requisito define o acionamento facilitado
da iluminação interna do ambiente, de forma a permitir que haja uma visão clara de todo o
ambiente. Além disso, deve ser permitido aos usuários controlar seu uso, ajustando a
iluminação às suas necessidades específicas.
Como mencionado na INI-C, os ambientes com até 1.000 m² devem ter controle individual
da iluminação artificial a cada 250 m². Em ambientes com área superior a 1.000 m², este
controle pode ser dividido a cada 1.000 m². No caso de ambientes com área inferior a 250
m², é permitido um controle para todo o ambiente. Destaca-se ainda que no item 0, relativo
à contribuição da luz natural, o acionamento individual também é necessário, e deve
contemplar essa divisão. Na Figura 61 são comparados três casos de divisão de circuitos,
onde: a) representa um ambiente inferior a 200 m², b) um ambiente de 600 m² e c) um
ambiente com área de 2.500 m².
Figura 61 – Exemplos de divisão de controle local segundo a área a) 200 m², b) 600 m² e c) 2.500
m².

a)

b)

c)
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7.2.4

Desligamento automático do sistema de iluminação
O sistema de iluminação interno de ambientes maiores que 250 m² deve possuir um dispositivo de
controle automático para o desligamento da iluminação. Este dispositivo deve funcionar de acordo
com uma das seguintes opções:
a) Um sistema automático com desligamento da iluminação em horário pré-determinado; ou
b) Sensor de presença que desligue a iluminação 30 minutos após a saída de todos ocupantes;
ou
c) Controle ou sistema de alarme que indique que a área está desocupada.
Deve existir uma programação independente para:
a) Áreas superiores a 2.500 m²;
b) Cada pavimento; e
c)

Dias de semana, finais de semana e feriados.

Devem ser consideradas exceções:
a) Ambientes que funcionam durante 24h;
b) Ambientes onde existe tratamento e/ou repouso de pacientes; e
c)

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

Para evitar ambientes desocupados com iluminação artificial ativada, a INI-C determina a
utilização de dispositivos que garantam o desligamento dos sistemas de iluminação quando
ninguém se encontra presente. A INI-C estipula três métodos para garantir que ambientes
não ocupados não continuem com o sistema de iluminação ligado. A aplicação de um destes
métodos é obrigatória para ambientes com área superior a 250 m² para a classe A. Caso o
ambiente possua área inferior a 250 m² e não possua sistema com desligamento automático,
considera-se que o requisito foi atendido.
7.3

Sistema de aquecimento de água
Para que o sistema de aquecimento de água da edificação em avaliação possa ser elegível à
classificação A, é necessário atender aos requisitos de automação para o sistema de recirculação,
de controle de acionamento de múltiplos aquecedores e de isolamento térmico de tubulações e
reservatórios, quando existentes.
O não cumprimento de algum destes requisitos, quando aplicáveis, implica na possibilidade de
atingir no máximo a classificação B de eficiência energética para o sistema individual de
aquecimento de água.

No decorrer deste manual utilizou-se do edifício Exemplo 3 para representar a avaliação do
sistema de água quente em uma edificação. O exemplo se encontra no Anexo A, foi avaliado
no Anexo B.IV e classificado no item 8.2.4. Tendo em vista sua classificação A, deve-se
avaliar se o sistema é elegível para obter esta classe.
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7.3.1

Automação do sistema de recirculação
Quando existente, o circuito de recirculação de água deve possuir um dispositivo de controle
automático para o acionamento da recirculação de forma pré-programada. Este dispositivo de
controle automático deve funcionar de acordo com uma das seguintes opções:
a) Acionamento associado à temperatura da rede de distribuição;
b) Automação por período pré-programado (ex.: timer);
c) Comando de acionamento manual ou automático em função da demanda de água quente.

O Exemplo 3 não possui sistema de recirculação de água.
7.3.2

Isolamento térmico do circuito de recirculação
Quando existentes, as tubulações destinadas à recirculação de água quente devem ser apropriadas
para a função a que se destinam, possuindo isolamento térmico com espessura mínima e
condutividade térmica determinadas na tabela 7.14.

Tabela 7.14 – Espessura mínima e condutividade térmica de isolamento de tubulações de recirculação e
válvulas de água quente
Espessura mínima do
Elemento
Condutividade térmica (W/(m.K))
isolamento (cm)
Tubulações internas
≤ 0,040
13,0
Válvulas

≤ 0,040

9,0

Fonte: adaptado de AS/NZS 3500.4 (2003).

O Exemplo 3 não possui sistema de recirculação de água.
7.3.3

Reservatório de água quente
Quando existente, os reservatórios de água quente devem obedecer aos limites de perda específica
de energia máxima, descritos no anexo B.IV, tabela B.IV.3.

Como apresentado no item B.IV.6.3, as perdas de cada reservatório de água quente são de
6,40 kWh/dia. Porém, conforme calculado pela equação B.IV.29 da INI-C, a perda máxima
admissível para o reservatório de volume de 1.000 L é de 6,09 kWh/dia, e portanto, a
classificação máxima que o sistema e a edificação podem alcançar é Classificação B.
7.3.4

Sistema de controle de acionamento de múltiplos aquecedores
Quando existirem múltiplos aquecedores de passagem trabalhando em conjunto, deve existir um
sistema que controle o acionamento dos aquecedores de passagem de acordo com a demanda de
água quente verificada, de modo a garantir a máxima eficiência do conjunto.
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8

PROCEDIMENTOS PARA A DETERMINAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE
SERVIÇOS E PÚBLICAS
A classificação de eficiência energética geral das edificações, e dos sistemas individuais, deve ser
realizada por meio do seu percentual de redução do consumo estimado de energia primária
(RedCEP), comparando-se a edificação real com a edificação em sua condição de referência,
equivalente à classificação D.
A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) pode ser obtida para todos os sistemas em
conjunto (ENCE geral), ou para diferentes combinações entre os sistemas, ou somente para a
envoltória da edificação (ENCE parcial). A ENCE geral somente pode ser obtida por meio da
avaliação de todos os sistemas parciais aplicáveis à edificação (água quente pode não ser aplicável
em algumas tipologias, ver tabelas do Anexo A).
Além da edificação completa, parcelas de edificações (pavimento ou conjunto de ambientes) podem
ser avaliadas, conforme prevê o documento relativo aos Requisitos de Avaliação da Conformidade
(RAC).
A condição de referência deve ser adotada conforme a tipologia da edificação, e as suas respectivas
características, descritas no anexo A. Os percentuais de economia de uma classificação para outra
variam conforme a tipologia da edificação, seu fator de forma e clima no qual a edificação se insere.
Para a verificação da influência do clima, esta INI-C adota a classificação climática proposta por
Roriz (2014), que divide o território brasileiro em 24 grupos climáticos (GC).

Neste capítulo realiza-se a determinação da classificação de eficiência energética das
edificações Exemplo 1 e Exemplo 3, apresentadas no Anexo A.
O Exemplo 1 consiste em um edifício de uso de escritórios. Este foi avaliado segundo a
envoltória (Anexo B.I), o sistema de condicionamento de ar (Anexo B.II) e de iluminação
(Anexo B.III) e posteriormente classificado respectivamente nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3
para cada sistema individual. Com a avaliação de todos os sistemas individuais, realizou-se
a classificação da eficiência energética geral da edificação no item 8.1 a seguir para o
Exemplo 1.
Já o Exemplo 3 consiste em um edifício de uso de hospedagem, avaliado segundo o seu
sistema de aquecimento de água no Anexo B.IV. A partir deste levantamento, este edifício
foi classificado segundo o item 8.2.4. Ressalta-se que o Exemplo 3 serve somente para
exemplificar o procedimento de avaliação desse sistema individual, visto que o mesmo não
obteve classificação de eficiência energética da envoltória, que é obrigatória em todos os
casos.
8.1

Classificação da eficiência energética geral da edificação
A determinação da classificação da eficiência energética geral da edificação deve ser feita com base
no percentual de redução do consumo de energia primária (RedC EP) da edificação real em
comparação à mesma edificação em sua condição de referência. O percentual de redução deve ser
calculado com base na equação 8.1.
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RedCEP = ((CEP,ref − CEP,real ) / CEP,ref ) × 100

Equação (8.1)

Onde:
RedCEP é o percentual de redução do consumo de energia primária entre a edificação real e condição de
referência;
CEP,ref é o consumo de energia primária da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CEP,real é o consumo de energia primária da edificação em sua condição real (kWh/ano).
O consumo de energia primária da edificação real (CEP,real) e sua condição de referência (CEP,ref),
devem ser calculados conforme a equação 8.2 e 8.3, respectivamente. O consumo de energia
primária da edificação real (CEP,real) é definido pela soma de seu consumo estimado de energia elétrica
(CEE,real, equação 8.5) e térmica (CET,real, equação 8.7), multiplicados pelos respectivos fatores de
conversão (fcE e fcT), descontando-se a parcela de energia primária referente à geração local de
energia renovável, quando existente.

Para representar a classificação da eficiência energética geral da edificação, considera-se o
Exemplo 1, apresentado no Anexo A, avaliado segundo o Anexo B.I, Anexo B.II e Anexo
B.III e classificado individualmente para cada sistema nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3. Sendo
uma edificação de uso de escritórios, não foi considerada a avaliação do sistema de
aquecimento de água. Calculou-se o consumo de energia primária da edificação real por meio
da Equação 8.4 e da sua condição de referência por meio da Equação 8.3 para as cidades de
São Paulo e Cuiabá. Logo, calcula-se o percentual de redução do consumo de energia
primária entre a edificação real e a condição de referência para:


São Paulo – SP:
CEP,ref = 21.878 kWh/ano
CEP,real = 13.084,98 kWh/ano
RedCEP = ((CEP,ref − CEP,real ) / CEP,ref ).100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐄𝐏 = 𝟒𝟎%



Cuiabá – MT:
CEP,ref = 33.898,77 kWh/ano
CEP,real = 20.148,13 kWh/ano
RedCEP = ((CEP,ref − CEP,real ) / CEP,ref ).100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐄𝐏 = 𝟒𝟏%
O consumo de energia primária da edificação em sua condição de referência (C EP,ref) é definido pela
soma de seu consumo estimado de energia elétrica (CEE,ref, equação 8.5), multiplicado pelo seu
respectivo fator de conversão (fcE). Na condição de referência não deve ser considerada a parcela
de energia primária referente à geração local de energia renovável.
Os fatores de conversão da energia elétrica (fcE) e térmica (fcT) em energia primária estão descritos
no site do PBE edifica, disponível em <http://www.pbeedifica.com.br/node/134>.
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CEP,real = (CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT ) − (GEE . fcE )

Equação (8.2)

Onde:
CEP,real é o consumo de energia primária da edificação real (kWh/ano);
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano);
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real (kWh/ano);
GEE é a energia gerada por fontes locais de energia renovável (kWh/ano);
fcE é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária;
fcT é o fator de conversão de energia térmica em energia primária.

A edificação Exemplo 1, utilizada para representar a classificação da eficiência energética
geral da edificação não possui geração local de energia, e portanto, tem o seu consumo de
energia primária da edificação calculado pela Equação 8.4 a seguir.
CEP,ref = (CEE,ref . fcE )

Equação (8.3)

Onde:
CEP,ref é o consumo de energia primária da edificação na condição de referência (kWh/ano);
CEE,ref é o consumo total de energia elétrica da edificação na condição de referência (kWh/ano);
fcE é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária;

Para o levantamento do percentual de redução de energia primária da edificação real é
necessário calcular o consumo de energia primária para a condição de referência. Para tanto,
utiliza-se a Equação 8.3 e considera-se o consumo total de energia elétrica da condição de
referência, calculado pela Equação 8.5. Assim, tem-se que:


São Paulo – SP
CEE,ref = 13.673,75 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
CEP,ref = (CEE,ref . fcE )
𝐂𝐄𝐏,𝐫𝐞𝐟 = 𝟐𝟏. 𝟖𝟕𝟖 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá – MT
CEE,ref = 21.186,73 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134>)
CEP,ref = (CEE,ref . fcE )
𝐂𝐄𝐏,𝐫𝐞𝐟 = 𝟑𝟑. 𝟖𝟗𝟖, 𝟕𝟕 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
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Para a classificação geral da edificação sem a geração de energia, o consumo de energia primária
total da edificação real (CEPT,real) deve ser determinado sem a parcela relativa à energia gerada por
fontes locais de energia renovável, conforme a equação 8.4. Na sequência, este consumo deve ser
comparado ao consumo de energia primária da edificação em sua condição de referência (C EP,ref) ,
determinado conforme a equação 8.3.

CEPT,real = (CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT )

Equação (8.4)

Onde:
CEPT,real é o consumo de energia primária total da edificação real, sem a parcela relativa à geração de energia
renovável (kWh/ano);
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano);
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real (kWh/ano);
fcE é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária;
fcT é o fator de conversão de energia térmica em energia primária.
O consumo total de energia elétrica da edificação em sua condição real (CEE,real), e condição de
referência (CEE,ref) é composto pela soma dos consumos de refrigeração (CR,real e ref),
iluminação (CIL,real e ref), aquecimento de água em energia elétrica (CAAE,real e ref) e consumo
de equipamentos (CEQ), conforme descrito pela equação 8.5.

Tendo em vista que a edificação Exemplo 1 não possui demanda de energia térmica, bem
como geração de energia renovável, calcula-se para São Paulo e Cuiabá os respectivos
consumos de energia primária em cada local para a edificação real. Por meio da equação 8.5
têm-se os consumos totais de energia elétrica na condição real. Logo:


São Paulo – SP
CEE,real = 8.178,11 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
CEPT,real = (CEE,real . fcE )
𝐂𝐄𝐏𝐓,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟏𝟑. 𝟎𝟖𝟒, 𝟗𝟖 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá – MT
CEE,real = 12.592,71 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134>)
CEPT,real = (CEE,real . fcE )
𝐂𝐄𝐏𝐓,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟐𝟎. 𝟏𝟒𝟖, 𝟏𝟑 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨

CEE,real ou ref = CR,real ou ref + CIL,real ou ref + CAAE,real ou ref + CEQ

Equação (8.5)
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Onde:
CEE é o consumo total de energia elétrica da edificação real (C EE,real) ou condição de referência (CEE,ref) em
kWh/ano;
CR é o consumo de refrigeração do sistema de condicionamento de ar da edificação real (CR,real) ou condição de
referência (CR,ref) em kWh/ano;
CIL é o consumo do sistema de iluminação da edificação real (C IL,real) ou condição de referência (CIL,ref) em
kWh/ano;
CAAE é o consumo do sistema de aquecimento de água em energia elétrica da edificação real (C AAE,real) ou
condição de referência (CAAE,ref) em kWh/ano;
CEQ é o consumo de equipamentos em kWh/ano;
Nota 1: caso exista consumo no sistema de condicionamento de ar voltado para aquecimento,
proveniente da avaliação a partir do método de simulação, este deve ser incluído ao somatório da
equação 8.5.

Conforme descrito anteriormente, considera-se o consumo total de energia elétrica da
edificação real e de referência o somátirio do consumo de refrigeração do sistema de
condicionamento de ar (calculado pelo item B.II.2), de iluminação (B.III.2), do sistema de
aquecimento de água por energia elétrica (B.IV.2) e o consumo de equipamentos (pela
Equação 8.6 da INI-C). O Exemplo 1, aqui considerado, não possui sistema de aquecimento
de água, portanto não entra no levantamento. Logo, levantam-se os consumos já calculados
nos anexos anteriormente mencionados, para cada São Paulo – SP e para Cuiabá – MT:


São Paulo – SP
CR,real = 974,27 kWh/ano
CIL,real = 2.358,72 kWh/ano
CEQ = 5.385,12 kWh/ano
CEE,real = CR,real + CIL,real + CEQ
𝐂𝐄𝐄,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟖. 𝟕𝟏𝟖, 𝟏𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
CR,ref = 3.226,61 kWh/ano
CIL,ref = 5.062,02 kWh/ano
CEQ = 5.385,12 kWh/ano
CEE,ref = CR,ref + CIL,ref + CEQ
𝐂𝐄𝐄,𝐫𝐞𝐟 = 𝟏𝟑. 𝟔𝟕𝟑, 𝟕𝟓 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá – MT
CR,real = 4.848,87 kWh/ano
CIL,real = 2.358,72 kWh/ano
CEQ = 5.385,12 kWh/ano
CEE,real = CR,real + CIL,real + CEQ
𝐂𝐄𝐄,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟗𝟐, 𝟕𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
100

CR,ref = 10.739,59 kWh/ano
CIL,ref = 5.062,02 kWh/ano
CEQ = 5.385,12 kWh/ano
CEE,ref = CR,ref + CIL,ref + CEQ
𝐂𝐄𝐄,𝐫𝐞𝐟 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟖𝟔, 𝟕𝟑 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
O consumo de equipamentos para a edificação real e sua condição de referência deve ser o mesmo,
conforme esclarece o subitem B.I.2.2.2.1. Sua determinação baseia-se na multiplicação entre a
potência instalada de equipamento e o tempo de uso da edificação, conforme a equação 8.6.

CEQ = Pi . (h. Nano )

Equação (8.6)

Onde:
CEQ é o consumo de energia elétrica de equipamentos (kWh/ano);
Pi é a potência instalada do equipamento (W);
h são as horas de uso da edificação, conforme tipologia das tabelas do anexo A.;
Nano são os dias de ocupação ao ano, conforme tipologia das tabelas do anexo A.

A determinação do consumo de equipamentos na edificação Exemplo 1 é dada a partir da
densidade de potência de equipamentos de uso de escritório, conforme Anexo A, visto que
na determinação dos parâmetros de entrada da envoltória (item B.I.2.2.2) considerou-se a
DPE referência de 15 W/m². Considerando a área da edificação, levanta-se inicialmente a
potência instalada total de equipamentos:
DPE = 15 W/m²
Atotal = 138,08 m²
Pi = DPE × Atotal
Pi = 2.071,20 W
Assim, segundo as definições de uso de escritório do Anexo A, tem-se que:
Pi = 2.071,20 W
h = 10 horas
Nano = 260 dias
CEQ = Pi . (h. Nano )
CEQ = 2.071,20 × (10 × 260)
𝐂𝐄𝐐 = 𝟓. 𝟑𝟖𝟓, 𝟏𝟐 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
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O consumo total de energia térmica da edificação é exclusivo da condição real (C ET,real), sendo
equivalente ao consumo do sistema de aquecimento de água em energia térmica, quando existente,
conforme equação 8.7.

CET,real = CAAT,real

Equação (8.7)

Onde:
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real, em kWh/ano;
CAAT é o consumo do sistema de aquecimento de água - energia térmica – da edificação real em kWh/ano.
Nota 2: edificações que utilizam fontes de energia térmica voltadas para o atendimento da demanda
de água quente, terão sempre como condição de referência o consumo de energia de fonte elétrica.

Como mencionado no texto anterior, o consumo total de energia térmica da edificação é
apenas considerado na edificação real, visto que a condição de referência considera o
consumo do sistema de aquecimento de água de fonte elétrica. O Exemplo 1 não possui
sistema de aquecimento de água e não é avaliado e classificado para esse sistema individual.
Para a definição da escala de eficiência energética, e classificação geral da edificação, devem ser
determinados os intervalos entre uma classificação e outra, de A a E. Para isso, deve ser obtido o
coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para A (CRCEPD-A). Este
coeficiente baseia-se no fator de forma da edificação (equação 8.8), juntamente com o grupo
climático em que esta se insere (anexo G).
Edificações energeticamente eficientes, e que tenham sistemas de geração de energia renovável
instalados localmente, podem ser avaliadas como “Edificações de Energia Quase Zero” ou
“Edificações de Energia Positiva”, seguindo os critérios apresentados no anexo D. Edificações com
balanço energético positivo entre geração e consumo serão classificadas como A+.
O anexo G abrange uma lista simplificada de todos os grupos climáticos e suas principais cidades.
A lista completa com todas as 5.564 cidades do território brasileiro e seus respectivos grupos
climáticos pode ser acessada em:
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/all5564_with_subgroups_interface_2018.csv>.

FF =

Aenv
Vtot

Equação (8.8)

Onde:
FF é o fator de forma da edificação (m2/m3);
Aenv é a área da envoltória (m²);
Vtot é o volume total construído da edificação (m³).

O edifício Exemplo 1, apresentado no Anexo A e utilizado nos Anexos B.I, B.II. e B.III é
avaliado segundo sua eficiência energética no presente capítulo, tanto na classificação geral
da edificação, quanto nas classificações parciais de eficiência energética nos próximos
capítulos. Para tanto, calcula-se o fator de forma do edifício. Ressalta-se que o item 4.5
demonstra o cálculo da área da envoltória (e deve ser considerado a área de parede externa e
da cobertura) e o item 4.106 demonstra o exemplo de cálculo do volume da edificação. Além
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disso, demonstra-se também outros exemplos de fator de forma no item 4.59. Assim, calculase o fator de forma da edificação Exemplo 1:
Aenv = 300 m²
Vtot = 450 m³
FF =

Aenv
Vtot

𝐅𝐅 = 𝟎, 𝟔𝟔
Definidos o grupo climático e o fator de forma da edificação, é necessário obter o coeficiente de
redução do consumo de energia primária da classificação D para a classificação A (CRCEPD-A),
utilizando as tabelas 8.3 a 8.10 e a tipologia da edificação descrita pelas tabelas do anexo A.
Nota 3: caso a edificação possua mais de uma tipologia em seu volume avaliado, deve-se considerar
a tipologia dominante (a de maior área) para a escolha da tabela referente ao coeficiente de redução
do consumo de energia primária.
Nota 4: edificações em blocos devem ser avaliadas separadamente, considerando-se assim um fator
de forma para cada bloco e, consequentemente, uma ENCE para cada bloco. Inclui-se neste caso as
edificações onde existe um bloco térreo de uso comercial (que deve ser etiquetado conforme esta INIC), e demais pavimentos de uso residencial (que devem ser etiquetados conforme método descrito pela
INI-R).
Os intervalos de classificação do consumo de energia primária são definidos a partir da variável “i”,
determinada por meio da equação 8.8. O valor de “i” deve ser dividido em três parcelas iguais; cada
parte se refere à uma classificação da escala de eficiência energética, conforme apresentado na tabela
8.2. Caso a edificação real apresente consumo de energia primária superior à condição de referência,
sua classificação final será E.

i=

(CEP,ref . CRCEPD−A )
3

Equação (8.8)

Onde:
i é o coeficiente que representa os intervalos entre as classes;
CEP,ref é o consumo de energia primária da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CRCEPD-A é o coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a A.
Tabela 8.1 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética geral
Classif. EE

A

B

C

D

E

Limite superior

−

> CEP,ref - 3i

> CEP,ref - 2i

> CEP,ref - i

> CEP,ref

Limite inferior

≤ CEP,ref - 3i

≤ CEP,ref - 2i

≤ CEP,ref - i

≤ CEP,ref

−

A classificação geral da edificação é determinada por meio da comparação entre os valores de
consumo de energia primária da edificação real e os intervalos calculados, inseridos na tabela 8.2,
identificando assim a classificação de eficiência energética geral.
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Seguindo com a classificação do Exemplo 1, levantam-se os coeficientes de redução de
consumo de energia primária segundo o grupo climático e o intervalo do fator de forma da
edificação. Como descrito, o Exemplo 1 é avaliado para as cidades de São Paulo - SP (GC 1A) e Cuiabá – MT (GC24). Considerando o fator de forma levantado por meio da Equação
8.8, consultam-se os coeficientes de redução do consumo de energia primária CRCEPD-A para
cada caso. Com o consumo de energia primária da edificação de referência, calculado pela
Equação 8.3, montam-se as escalas de classificação de eficiência energética geral da
edificação Exemplo 1 para cada localização (Tabela 2 e Tabela 3), e posteriormente,
classifica-se. Assim:


São Paulo – SP:
CEP,ref = 21.878 kWh/ano
CRCEPD-A = 0,36
(CEP,ref . CRCEPD−A )
3
𝐢 = 𝟐. 𝟔𝟐𝟓, 𝟑𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
i=

Tabela 2 – Classificação de eficiência geral do Exemplo 1 em São Paulo (kWh/ano)

Classif. EE
Limite
superior
Limite
inferior

A

B

C

D

E

−

> 14.001,92

> 16.627,28

> 19.252,64

> 21.878

≤ 14.001,92

≤ 16.627,28

≤ 19.252,64

≤ 21.878

−

Sendo: CEP,real = 13.084,98 kWh/ano
Classificação A


Cuiabá – MT:
CEP,ref = 33.898,77 kWh/ano
CRCEPD-A = 0,35
(CEP,ref . CRCEPD−A )
3
𝐢 = 𝟑. 𝟗𝟓𝟒, 𝟖𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
i=
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Tabela 3 – Classificação de eficiência geral do Exemplo 1 em Cuiabá (kWh/ano)

Classif. EE
Limite
superior
Limite
inferior

A

B

C

D

E

−

> 22.034,20

> 25.989,06

> 29.943,91

> 33.898,77

≤ 22.034,20

≤ 25.989,06

≤ 29.943,91

≤ 33.898,77

−

Sendo: CEP,real = 20.148,13 kWh/ano
Classificação A
Tabela 8.2 – Edificações de escritórios: coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação
D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a classificação
A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50
FF > 0,50
0,35

0,36

0,34

0,35

0,36

0,30
0,33

0,35

0,29
0,30
0,31

0,33

0,34

0,35
0,36

0,36
0,37

0,36
0,38

0,35

0,36

0,36

0,31

0,33

0,34

0,35

0,30

0,32

0,33

0,33

0,31

0,33

0,34

0,34

0,32

0,34

0,35

0,36

0,31

0,33

0,34

0,35

0,34
0,33

0,30
0,32
0,29
0,28

0,29

Tabela 8.4 – Edificações educacionais: coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação
D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a
classificação A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
FF > 0,40
0,33
0,31

0,34
0,32

0,31
0,30

0,33

0,34

0,31

0,32

0,29

0,30
0,29

0,27
0,31

0,32
0,31

0,28
0,33
0,34
0,32

0,31
0,30

0,29
0,30
0,28
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GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,30

0,31

0,29
0,27

0,27

0,28
0,29

0,25
0,27
0,26

0,28

0,27
0,30

0,28
0,26

Tabela 8.4 – Edificações de hospedagem: coeficiente de redução do consumo de energia primária da
classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo Climático
FF ≤ 0,20
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

Coeficiente de redução do consumo de energia primária
da classificação D para a classificação A (CRCEPD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
FF > 0,40

0,36

0,35
0,34

0,37

0,35

0,34

0,34

0,33
0,33

0,34
0,34
0,36

0,35

0,35
0,34
0,34

0,34
0,35

0,33

0,33
0,32

0,34

0,32

0,32

0,33

0,33

0,35

0,33

0,34

Tabela 8.5 – Estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), exceto hospitais: coeficiente de redução do
consumo de energia primária da classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo
climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10

FF ≤ 0,20

0,18

Coeficiente de redução do consumo de energia primária
da classificação D para a classificação A (CRCEPD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40

FF > 0,40

0,16
0,17

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,17
0,18

0,17

0,17
0,18
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GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,18
0,17

0,17
0,17

0,18
0,19
0,19

0,19

0,18

0,18

Tabela 8.6 – Edificações de varejo – comércio: coeficiente de redução do consumo de energia primária da
classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a
classificação A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40 0,40 < FF ≤ 0,50
FF > 0,50
0,37
0,30

0,30

0,31

0,32

0,29

0,29

0,30

0,31

0,36

0,34
0,35
0,30
0,31

0,30
0,31

0,31
0,32

0,32
0,33

0,36

0,30

0,31

0,32

0,34

0,29

0,30

0,31

0,33

0,30

0,31

0,30

0,29

0,29
0,28

0,28

0,29

0,29

0,30

0,31
0,32
0,30

Tabela 8.7 – Edificações de varejo – mercado: coeficiente de redução do consumo de energia primária da
classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a classificação
A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50
FF > 0,50
0,28
0,27

0,28
0,27

0,28
0,27

0,28
0,27

0,28

0,28

0,28

0,29
0,28

0,29

0,28

0,27
0,27
0,28

0,27

0,27
0,28

0,28

107

GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,27

0,26

0,26

0,27

0,27

0,25

0,25

0,26

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26
0,27
0,27

0,27
0,26

0,28

Tabela 8.8– Edificações de alimentação: coeficiente de redução do consumo de energia primária da
classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a
classificação A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50
0,50 < FF ≤ 0,60
FF > 0,60
0,23

0,23
0,22

0,23

0,22
0,22

0,22

0,23

0,22
0,21

0,22

0,23

0,23
0,24
0,24

0,23

0,23

0,22
0,23

0,22

0,22
0,23

0,23
0,24

0,23

0,23

0,22

Tabela 8.9– Edificações que possuem tipologia não descrita anteriormente: coeficiente de redução do consumo
de energia primária da classificação D para A (CRCEPD-A), com base no fator de forma (FF) e grupo climático
correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9

Coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a
classificação A (CRCEPD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
FF > 0,40
0,21

0,24

0,25

0,20
0,21

0,27
0,25

0,23

0,24
0,26

0,20
0,22

0,25

0,26

0,28
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GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

8.2
8.2.1

0,23

0,26
0,29

0,22

0,25

0,27
0,28

0,21

0,24

0,25

0,27

0,22

0,25

0,26

0,28

0,23

0,26

0,27

0,29

0,22

0,25

0,26

0,28

Classificação da eficiência energética dos sistemas individuais
Determinação da classificação de eficiência energética da envoltória
A envoltória deve ser avaliada a partir do percentual de redução da carga térmica total anual da
edificação real em comparação com a mesma edificação em sua condição de referência (RedCgTT),
conforme determinado no anexo B.I, subitem B.I.1.
A escala relativa à classificação da eficiência energética da envoltória deve ser construída a partir
da carga térmica total anual da edificação em sua condição de referência (CgTTref), além do
coeficiente de redução de carga térmica total anual da classificação D para a A (CRCgTTD-A),
conforme equação 8.9.

i=

(CgTTref . CRCgTTD−A )
3

Equação (8.10)

Onde:
i é o coeficiente que representa os intervalos entre as classes;
CgTTref é a carga térmica total da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CRCgTTD-A é o coeficiente de redução de carga térmica total anual da classificação D para a A.

No “Anexo B.I – Envoltória” deste manual é detalhado o método simplificado de predição
de carga térmica anual para as zonas térmicas da edificação. Considerou-se o Exemplo 1,
apresentado no Anexo A, na demonstração do passo a passo para a determinação dos
parâmetros de entrada e predição da carga térmica anual das zonas térmicas, nas condições
real e de referência. O exemplo foi analisado para as cidades de São Paulo – SP (GC 1A) e
Cuiabá – MT (GC 24), e adotou-se aqui as cargas térmicas sem considerar o aproveitamento
da ventilação natural. A partir dos resultados da predição e a determinação do percentual de
redução de carga térmica do edifício real para o de referência, já realizada o Anexo B.I,
determina-se a classificação de eficiência energética da envoltória nos dois casos. Além da
CgTT e do RedCgTT, adotou-se também o fator de forma da edificação conforme o item
4.59. deste manual. Assim, o fator de forma da edificação exemplo é de 0,6.
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São Paulo
GC = 1B
CgTTref = 8.389,18 kWh/ano
CRCgTTD-A = 0,33

i=

(CgTTref . CRCgTTD−A )
3

𝐢 = 𝟗𝟐𝟐, 𝟖𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá
GC = 24
CgTTref = 27.922,92 kWh/ano
CRCgTTD-A = 0,17

i=

(CgTTref . CRCgTTD−A )
3

𝐢 = 𝟏. 𝟓𝟖𝟐, 𝟑𝟎 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
O coeficiente de redução de carga térmica total anual da classificação D para a A deve ser
determinado a partir do fator de forma da edificação (FF), conforme equação 8.7, e o grupo
climático (GC) no qual esta está inserida (anexo G). O coeficiente de redução difere para cada
tipologia, devendo ser obtido por meio das tabelas 8.11 a 8.18.
Nota 1: caso a envoltória possua mais de uma tipologia em seu volume avaliado, deve-se considerar
a tipologia dominante (a de maior área) para a escolha da tabela referente ao coeficiente de redução
da carga térmica.
Nota 2: edificações em blocos devem ser avaliadas separadamente, considerando-se assim um fator
de forma para cada bloco e, consequentemente, uma classificação para cada bloco.
O intervalo dentro do qual a edificação proposta será classificada “i” deve ser subdividido em 3
partes; cada parte se refere a um intervalo de classificação da escala de eficiência, que varia de A
até D. Caso a edificação real apresente carga térmica total anual superior à condição de referência,
sua classificação final será E.
A partir do valor calculado e dividido de “i”, deve-se preencher a tabela 8.10. Na sequência, devese comparar o valor da carga térmica total anual da edificação real (CgTTreal) com os limites
baseados na carga térmica total anual de referência indicados na tabela 8.10, identificando a
classificação de eficiência da envoltória da edificação em questão.
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Tabela 8.10 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética da envoltória
Classificação
A
B
C
D
de eficiência

E

Limite superior

−

> CgTTref - 3i

> CgTTref - 2i

> CgTTref - i

> CgTTref

Limite inferior

≤ CgTTref - 3i

≤ CgTTref - 2i

≤ CgTTref - 2i

≤ CgTTref

−

A partir da definição do coeficiente ”i”, são estabelecidos os intervalos entre as classes de
eficiência para cada cidade analisada, conforme representados nas Tabela 4 e Tabela 5.


São Paulo – SP:

Na Tabela 4 é representada a escala de eficiência energética para o Exemplo 1 na cidade de
São Paulo.
Tabela 4 – Classificação de eficiência da envoltória em São Paulo (kWh/ano)

Classificação
de eficiência
Limite
superior
Limite
inferior

A

B

C

D

E

−

> 5.620,75

> 6.543,56

> 7.466,37

> 8.389,18

≤ 5.620,75

≤ 6.543,56

≤ 7.466,37

≤ 8.389,18

−

Após a finalização da escala de eficiência da envoltória do edifício, é necessário comparar
esta com a predição de carga térmica anual de resfriamento do edifício exemplo, e assim
obter a classificação. Como observado nos cálculos do “Anexo B.I – Envoltória”, o Exemplo
1 possui carga térmica anual equivalente a 4.243,91 kWh/ano. Logo, a classificação de
eficiência energética desta envoltória é A.
CgTTreal = 4.243,91 kWh/ano
Classificação A


Cuiabá

Na Tabela 5 é representada a escala de eficiência energética para o edifício exemplo na cidade
de Cuiabá.
Tabela 5 – Classificação de eficiência da envoltória em Cuiabá (kWh/ano)

Classificação
de eficiência
Limite
superior
Limite
inferior

A

B

C

D

E

−

> 23.176,02

> 24.758,32

> 26.340,62

> 27.922,92

≤ 23.176,02

≤ 24.758,32

≤ 26.340,62

≤ 27.922,92

−
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Como obtido pelos cálculos do “Anexo B.I – Envoltória”, o Exemplo 1 possui carga térmica
anual equivalente a 20.654,36 kWh/ano. Logo, a a classificação de eficiência energética desta
envoltória é A.
CgTTreal = 20.654,36 kWh/ano
Classificação A
Se considerada a ventilação natural no edifício localizado na cidade de Cuiabá, conforme
apresentado no Anexo B.I, deve-se considerar a CgTTreal a partir da fração de horas em
desconforto, logo, a classificação também seria A.
CgTTreal = 15.071,11 kWh/ano
Classificação A
Tabela 8.11 – Edificações de escritórios: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação D
para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50

FF > 0,50

0,28
0,23

0,31
0,25

0,32
0,27

0,33
0,27

0,33
0,27

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,22

0,25

0,26

0,27

0,27

0,23

0,26

0,27

0,28

0,28

0,22
0,23

0,25
0,26

0,26
0,27

0,27
0,28

0,27
0,28

0,19

0,21

0,23

0,23

0,22

0,22

0,23
0,22
0,18

0,20

0,21

0,14
0,13

0,15
0,14

0,14

0,15

0,14

0,17

0,18

0,18

0,18

0,13

0,15

0,16

0,17

0,17

0,12

0,15
0,15
0,16

Tabela 8.12 – Edificações educacionais: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação D para
a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 <FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50

FF > 0,50

0,19
0,14

0,19
0,15

0,22
0,17

0,25
0,18

0,27
0,19

0,19

0,20

0,26

0,35

0,41

0,17

0,18

0,19

0,18

0,23

0,27

0,15
0,14

0,15
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GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,15

0,16

0,17
0,18

0,12

0,13

0,14

0,19
0,18

0,21
0,19

0,14

0,14

0,12

0,12

0,07

0,07

0,09

0,09

0,08

0,08

0,12
0,11

0,13
0,11

0,06

0,07
0,07

0,07

0,08
0,09

0,08

0,09
0,08

Tabela 8.13 – Edificações de hospedagem: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação D
para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da classificação D para a A
(CRCgTTD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 <FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
FF > 0,40
0,41
0,34

0,41
0,35

0,42
0,36

0,44
0,37

0,45

0,46

0,48

0,49

0,34

0,34

0,36

0,35

0,35

0,37

0,33
0,34

0,34
0,35

0,35
0,37

0,36
0,39

0,31

0,33

0,29

0,29
0,30

0,31

0,28

0,29

0,20
0,19

0,20

0,20

0,21

0,38

0,27

0,27

0,19
0,18

0,19

0,22

0,22

0,23

0,24

0,20

0,21

0,21

0,22

Tabela 8.14 – Estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), exceto hospitais: coeficiente de redução da carga
térmica anual da classificação D para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático
correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 <FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40

FF > 0,40

0,28
0,24

0,25
0,21

0,23
0,18

0,21
0,17

0,17

0,16

0,16

0,14

0,25

0,23

0,21

0,20
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GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,26

0,19

0,15

0,14

0,22
0,24

0,20
0,21

0,18
0,19

0,17

0,18

0,16

0,14

0,14

0,13

0,15

0,14

0,10

0,09

0,11

0,10

0,20
0,17

0,11
0,14
0,12
0,16
0,13
0,15

Tabela 8.15 – Edificações de varejo – comércio: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação
D para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50

FF > 0,50

0,27
0,21

0,27
0,21

0,29
0,22

0,28
0,20

0,25
0,17

0,24

0,24

0,25

0,28

0,31

0,22

0,22

0,24

0,18
0,22

0,18

0,19

0,20

0,21
0,23

0,21
0,23

0,22
0,24

0,22
0,21

0,18
0,16

0,18

0,18

0,18

0,16

0,11

0,17

0,17

0,17

0,15

0,12

0,16

0,16

0,16

0,14

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,14
0,12

0,06
0,11

0,09

0,14

0,13

0,11

0,07

0,12

0,12

0,10

0,06

0,05

Tabela 8.16 – Edificações de varejo – mercado: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação
D para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40

FF > 0,40

0,31
0,25

0,29
0,22

0,28
0,21

0,28
0,21

0,24

0,27

0,34

0,39

0,27

0,26

0,24

0,24
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GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

0,22

0,23

0,24
0,25

0,22
0,21

0,21

0,17

0,25
0,20
0,19

0,20
0,19

0,14

0,14

0,15

0,15

0,07

0,07

0,09

0,09

0,16
0,20
0,17
0,13

0,09

0,14

0,10

0,15

0,11

Tabela 8.17 – Edificações de alimentação: coeficiente de redução da carga térmica anual da classificação D
para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

FF ≤ 0,20

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A)
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
0,40 < FF ≤ 0,50

FF > 0,50

0,35
0,29

0,34
0,28

0,32
0,26

0,30
0,23

0,30
0,23

0,33

0,33

0,35

0,38

0,42

0,32

0,31

0,30

0,29

0,29

0,28

0,28

0,29

0,30

0,30

0,29
0,30

0,27
0,28

0,25

0,23
0,22

0,23
0,22

0,26

0,24

0,21
0,17

0,17

0,18

0,18

0,13

0,10

0,10

0,15

0,12

0,12

0,24
0,23

0,20

0,25
0,17

0,15

0,18

0,16

0,20

0,18

0,19

0,17

Tabela 8.18 – Edificações não descritas anteriormente: coeficiente de redução da carga térmica anual da
classificação D para a A (CRCgTTD-A) com base no fator de forma (FF) e grupo climático correspondente
Grupo
Climático
GC 1- A
GC 1- B
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7

Coeficiente de redução da carga térmica total anual da classificação D para a A (CRCgTTD-A)
FF ≤ 0,20
0,20 < FF ≤ 0,30
0,30 < FF ≤ 0,40
FF > 0,40
0,38
0,31

0,40
0,34

0,41
0,35

0,43
0,36

0,40

0,41

0,41

0,42

0,31

0,33

0,35

0,36

0,32

0,35

0,36

0,38
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GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24

8.2.2

0,31
0,32

0,33
0,35

0,34
0,36

0,36
0,37

0,29

0,30

0,28

0,29

0,27

0,28

0,29

0,19
0,18

0,19

0,20

0,19

0,20

0,21

0,20

0,22

0,23

0,24

0,19

0,21

0,22

0,23

0,26

0,31

0,25

0,17

Determinação da classificação de eficiência energética do sistema de
condicionamento de ar
A classificação de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar baseia-se no
percentual de redução de consumo para refrigeração (RedCR), calculado de acordo com o anexo
B.II, subitem B.II.1. O limite inferior do percentual de redução (RedC R) para cada intervalo de
classificação varia de acordo com o grupo climático, como exposto na tabela 8.19. Caso o valor de
RedCR seja negativo, o sistema de condicionamento de ar recebe a classificação E.

Tabela 8.19 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética de acordo com o grupo
climático do sistema de condicionamento de ar
RedCR (%)
Grupo Climático (GC)
Classif. A

Classif. B

Classif. C

Classif. D

1a,1b, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

RedCR > 51

51 ≥ RedCR >34

34 ≥ RedCR >17

RedCR ≤ 17

4, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 21

RedCR > 48

48 ≥ RedCR >32

32 ≥ RedCR >16

RedCR ≤ 16

15,16, 18, 19, 20, 22, 23, 24

RedCR > 43

43 ≥ RedCR >29

29 ≥ RedCR >14

RedCR ≤ 14

No “Anexo B.II – Sistema de Condicionamento de Ar” deste manual apresenta-se a
determinação do consumo de refrigeração do Exemplo 1 para a situação real e condição de
referência nas cidades de São Paulo – SP e Cuiabá – MT, ambos sem considerar o
aproveitamento da ventilação natural. Conforme calculado no item B.II.1, tem-se os
percentuais de redução de consumo para refrigeração RedCR, e assim, classificam-se os
sistemas para cada cidade considerando a Tabela 8.19 da INI-C.


São Paulo - SP (GC 1-A)
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐑 = 𝟕𝟎%
Classificação A
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Cuiabá – MT (GC 24)
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐑 = 𝟓𝟓%
Classificação A

8.2.3

Determinação da classificação de eficiência energética do sistema de iluminação
A escala relativa à classificação de eficiência energética do sistema de iluminação deve ser
elaborada com base na potência de iluminação limite, considerando a classificação A (PILA) e
classificação D (PILD). A definição das classes intermediárias da escala resulta da divisão do
intervalo entre essas duas classes (A e D) em três partes, “i”, conforme equação 8.11.

i=

(PILD − PILA )
3

Equação (8.11)

Onde:
i é o coeficiente que representa os intervalos entre as classificações;
PILD é a potência de iluminação limite da classificação D (W);
PILA é a potência de iluminação limite da classificação A (W).
As potências de iluminação limite que determinam a classificação A (PILA) e D (PILD) devem ser
calculadas com base no anexo B.III, subitem B.III.4.
Com o valor de “i” deve-se preencher a tabela 8.20. A classificação de eficiência energética do
sistema de iluminação é feita a partir da comparação entre o valor da potência instalada total (PIT
– método de determinação no anexo B.III, subitem B.III.3) da edificação real com a escala
resultante.
Tabela 8.20 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética para o sistema de iluminação
Classificação
A
B
C
D
E
de eficiência
Limite superior
−
> PILD - 3i
> PILD - 2i
> PILD - i
> PILD
Limite inferior
< PILD - 3i
≤ PILD - 2i
≤ PILD - i
≤ PILD
−

No “Anexo B.III – Sistema de Iluminação” deste manual é apresentado um exemplo de
cálculo e de definição da potência limite para a edificação Exemplo 1, apresentada no Anexo
A, nas seguintes configurações: na condição real, para a classe A e condição de referência
equivalente à classe D. A partir dos valores encontrados de potência total para a classe A e
classe de referência D, no item B.III.4., calcula-se o coeficiente que representa os intervalos
da escala de eficiência para, posteriormente, definir-se sua classificação, conforme
apresentado na Tabela 6.
PIL,A = 1.173,68 W
PIL,D = 1.946,93W
(PILD − PILA )
3
(1.946,93 − 1.173,68)
i=
3
i=
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𝒊 = 𝟐𝟓𝟕, 𝟕𝟓 𝑾
Tabela 6 – Escala de classificação do sistema de iluminação do edifício exemplo (W)

Classificação
de eficiência
Limite
superior
Limite inferior

A

B

C

D

E

−

> 1.173,68

> 1.431,43

> 1.689,18

> 1.946,93

< 1.173,68

≤ 1.431,43

≤ 1.689,18

≤ 1.946,93

−

No item “B.III.3 - Cálculo da potência de iluminação total da edificação real”, obteve-se a
potência de iluminação total da condição real do edifício exemplo. Logo, conclui-se que a
classificação de eficiência energética do sistema de iluminação é A.
PIT,real = 907,2 W
Classificação A
8.2.4

Determinação da classificação de eficiência energética do sistema de
aquecimento de água
A classificação de eficiência energética do sistema de aquecimento de água baseia-se no percentual
de redução de consumo de energia primária necessário para atender a demanda de água quente da
edificação, calculado de acordo com o anexo B.IV, subitem B.IV.1. O limite inferior do percentual
de redução (RedCAA) para cada intervalo de classificação varia de acordo o tipo de sistema
empregado – com ou sem acumulação – conforme a tabela 8.21. Caso o valor de RedCAA seja
negativo, o sistema de aquecimento de água recebe a classificação E.

Tabela 8.21 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética de acordo com o tipo de sistema
para o aquecimento de água
RedCAA (%)
Sistema
Classif. A

Classif. B

Classif. C

Classif. D

Com acumulação

RedCAA > 30

30 ≥ RedCAA > 20

20 ≥ RedCAA > 10

RedCAA ≤ 10

Sem acumulação

RedCAA > 21

21 ≥ RedCAA > 14

14 ≥ RedCAA > 7

RedCAA ≤ 7

Com base nos cálculos apresentados no “Anexo B.IV” deste manual, é necessário proceder
com a classificação do sistema de aquecimento de água da edificação exemplo utilizada na
representação. No Anexo B.IV, considerou-se o Exemplo 3, apresentado no Anexo A, o qual
se caracteriza como um edifício de hospedagem com leitos que atendem até 44 pessoas por
dia, com sistema de aquecimento de água a partir de coletores solares e complemento a gás,
sem fontes elétricas. Verificou-se no item B.IV.1 deste manual que o percentual de redução
do consumo voltado ao aquecimento de água da edificação real em comparação à condição
de referência foi de 64%; logo, observando a Tabela 8.21 da INI-C, conclui-se que sua
classificação é A.
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RedCAA = 64%
Classificação A
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ANEXO A – TABELAS PARA A CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA DE
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E PÚBLICAS
Neste anexo são definidos os valores dos parâmetros da edificação para a composição da condição
de referência de diferentes tipologias.

Para a avaliação da edificação segundo sua classificação de eficiência energética, é
necessário comparar a edificação com suas características reais (conforme exemplo na Figura
62) com a mesma edificação em uma condição de referência, apresentada na Figura 63. As
características e elementos construtivos da condição de referência variam de acordo com a
tipologia da edificação, apresentadas nos itens seguintes.
Figura 62 – Condição de real
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Figura 63 – Condição de referência

A INI-C apresenta as determinações dos parâmetros para a condição de referência segundo a
tipologia da edificação. Estes parâmetros são referentes à zona térmica correspondente e
devem ser levantados conforme especificado no item B.I.2.2.2. Os parâmetros que se alteram
na condição de referência são: percentual de abertura da fachada; absortância, transmitância
térmica e capacidade térmica das paredes externas; absortância, transmitância térmica e
capacidade térmica da cobertura; fator solar e transmitância térmica do vidro; ângulo
horizontal e vertical de sombreamento; densidade de potência de iluminação; e coeficiente
de performance do condicionamento de ar. Outros parâmetros são tabelados e comuns tanto
à situação real do edifício quanto à sua condição de referência: ocupação, densidade de
potência de equipamentos, horas de ocupação, dias de ocupação e a temperatura de setpoint
do condicionamento de ar. Por fim, outros parâmetros relevantes da zona térmica são
levantados em projeto e não se alteram na condição de referência: a área, orientação solar,
dimensão do pé-direito, situação do piso e da cobertura e o ângulo de obstrução vizinha. A
Figura 64 a seguir ilustra essas diferenças:
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Figura 64 – Relação dos parâmetros na condição real e de referência

Nos próximos anexos são apresentados os métodos de avaliação dos sistemas das edificações
pelo método simplificado (Anexo B), bem como a avaliação de geração local de energia
renovável (Anexo D), emissões de dióxido de carbono (Anexo E) e uso racional de água em
edificações (Anexo F). De modo a apresentar de forma ilustrativa o passo a passo para cada
anexo, foram desenvolvidos 4 exemplos, avaliados em determinados casos. Estes exemplos
servem como base para a demonstração dos cálculos necessários em cada anexo. É
importante lembrar que antes da avaliação pelo método simplificado, é necessário avaliar sua
aplicabilidade por meio do item 6 deste manual.
Após a utilização destes exemplos na determinação dos respectivos indicadores de cada
sistema individual da edificação, aqui apresentados nos itens do Anexo B, esses são avaliados
conforme a classificação de eficiência energética, apresentada no item 0. A seguir
apresentam-se as descrições dos exemplos e em quais anexos este é utilizado. Além disso,
foram mantidas as tabelas de valores de referência segundo cada uso utilizado nos exemplos.
A fim de facilitar a compreensão fluxo de trabalho geral deste manual, indica-se o fluxograma
geral de aplicação, apresentado na Figura 2.
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Exemplo 1
O Exemplo 1 consiste numa edificação térrea de uso de escritório. Conforme a
representação em planta baixa, apresentado na Figura 65, este edifício possui uma sala
de reuniões, uma área de escritório, uma área de recepção, dois banheiros, uma copa e
um depósito. Considera-se o edifício de um pavimento, com cobertura exposta, piso em
contato com o solo, pé-direito de 2,8 m. Para esta edificação, foram realizados dois testes:
um na cidade de São Paulo – SP, classificada no grupo climático 1A; e outro na cidade
de Cuiabá – MT, representando o grupo climático 24. Este exemplo é utilizado no Anexo
B.I, de descrição dos critérios de avaliação da eficiência energética da envoltória; no
Anexo B.II, item B.II.4.1, exemplificando o procedimento de avaliação de eficiência
energética do sistema de condicionamento de ar, de capacidade inferior a 17,6 kW; e no
Anexo B.III, item B.III.4.1 para o procedimento de avaliação de eficiência energética do
sistema de iluminação exemplificando o método do edifício completo. Posterior às
determinações destes anexos, a edificação é avaliada segundo a sua eficiência energética
da envoltória, no item 8.2.1, do sistema de condicionamento de ar, no item 8.2.2, e do
sistema de iluminação, no item 8.2.3. Após estes levantamentos, o Exemplo 1 é
classificado pela eficiência energética geral da edificação, apresentado no item 8.1. Visto
que esta edificação é de uso de escritórios, a avaliação do sistema de aquecimento de
água não é obrigatório para obter a ENCE geral (apresentada no item 4.45). Além disso,
este exemplo foi utilizado na demonstração de algumas definições, e assim, levantado
dados da edificação, como nos itens: 4.4 , 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.35, 4.49, 4.72,
4.84 e 4.108.
Figura 65 – Planta baixa do edifício exemplo
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Tabela A.1 – Valores de referência para edificações de escritório
1

USO TÍPICO

Edificações de escritórios
Condição real

Geometria
Área (m²)

Condição real

Orientação solar
Pé-direito (piso a teto) (m)
Aberturas
PAF - Percentual de área de abertura da fachada (%)
Componentes construtivos

Condição de referência

Condição real
Condição real
Condição real

50 (0,50)

Parede

Condição real

Argamassa interna (2,5 cm), bloco
cerâmico furado (9 cm), argamassa
externa (2,5 cm)

Upar - Transmitância da parede externa (W/m²K)

Condição real

2,39

αPAR - Absortância da parede (adimensional)

Condição real

0,5

CTpar - Capacidade térmica da parede externa
(kJ/m²K)

Condição real

150

Cobertura

Condição real

Telha de fibrocimento, câmara de ar
(>5 cm) e laje maciça de concreto (10
cm)

Ucob - Transmitância da cobertura (W/m²K)

Condição real

2,06

αCOB - Absortância da cobertura (adimensional)

Condição real

0,8

CTcob - Capacidade térmica da cobertura (kJ/m²K)

Condição real

233

Vidro

Condição real

Vidro simples incolor 6mm

FS – Fator solar do vidro (adimensional)

Condição real

0,82

Uvid - Transmitância do vidro (W/m²K)

Condição real

5,7

AHS - Ângulo horizontal de sombreamento (°)

Condição real

0

AVS - Ângulo vertical de sombreamento (°)

Condição real

0

AOV - Ângulo de obstrução vizinha (°)*
Iluminação e ganhos
DPI - Densidade de potência de iluminação (W/m²)

Condição real
Condição real

14,1**

Ocupação (m²/pessoa)

10,0

DPE - Densidade de potência de equipamentos
(W/m²)***

15,0

Horas de ocupação (horas)

10

Dias de ocupação (Nano)****

260

Situação do piso

Condição real

Situação da cobertura

Condição real

Isolamento do piso
Condicionamento de ar (refrigeração)
COP - Coeficiente de performance (W/W)
Temperatura setpoint (°C)*****
Aquecimento de água******

Condição real

Sem isolamento

Condição real

2,60
24,0
-
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* A utilização do ângulo de obstrução vizinha (AOV) é opcional e deve seguir as diretrizes do RAC.
** Adotar este valor para a avaliação parcial da envoltória no caso da utilização do método do edifício completo (Subitem
B.III.4.1). Para o método da atividade dos edifícios e potência ajustada, devem ser adotados os valores de potência de iluminação
limite (DPIL) para a classificação D.
*** Em casos em que se deseje utilizar os valores reais ou levantados por meio de projeto, a DPE para a condição real e de
referência devem ser iguais. Caso sejam adotados valores não tabelados, deve ser entregue memorial de cálculo e declaração de
responsabilidade técnica (ART/RRT).
**** Os dias de ocupação desta tipologia foram calculados com base na média de dias de semana por ano, excluindo-se os fins de
semana.
***** Caso exista a necessidade da edificação operar com um setpoint diferente, deverá ser entregue uma carta de justificativa ao
OIA, seguindo-se então com o método de simulação; nestes casos, deve-se utilizar o mesmo setpoint para a edificação real e sua
condição de referência.
****** Tipologia com consumo de água quente não significativo para a avaliação do sistema.
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Exemplo 2
O terceiro exemplo representa uma edificação de uso educacional (universidade). Esta possui 3
pavimentos e possui usos variados, como laboratórios, salas de aula, auditório, foyers, sala
administrativa, recepção, banheiros e terraço jardim. A planta baixa do Exemplo 2 está
representada na Figura 66, enumerados por ambiente, e a Tabela 7 apresenta o nome destes
ambientes.
Figura 66 –Planta baixa do edifício Exemplo 3

Tabela 7 – Nomeação dos ambientes do edifício Exemplo 3
1 Foyer
8
Laboratório B
2 Recepção
9
Sala de aula 2
3 Banheiros
10 Laboratório C
4 Administração
11 Sala de aula 4
5 Auditório
12 Laboratório D
6 Laboratório A
13 Sala de aula 5
7 Sala de aula 1
14 Sala de aula 3

15
16
17
18
19
20

Laboratório E
Sala de aula 6
Sala de aula 7
Sala de aula 8
Sala de aula 9
Terraço jardim

Este exemplo é utilizado na representação do procedimento de avaliação do sistema de iluminação
(Anexo B.III) pelo método das atividades (item B.III.4.2) e na determinação do percentual anual
de redução do consumo de água potável por meio do seu uso racional em edificações (Anexo F).
O Exemplo 3 é avaliado segundo a eficiência energética de iluminação no item 8.2.3 após
realizado o levantamento dos critérios necessários para a avaliação do sistema de iluminação no
Anexo B.III. Já o levantamento do uso racional de água é informativo. É importante ressaltar que
este exemplo só é avaliado para um sistema individual, de iluminação, a título de exemplificação
da aplicação do método no presente manual. Ressalta-se que para a classificação final é obrigatório
apresentar também a determinação da classificação de eficiência energética da envoltória. Este
exemplo também foi utilizado para representar o item 4.109, que descreve a definição de zona
térmica.
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Tabela A.2

Valores de referência para edificações educacionais
Edificações educacionais
Condição de referência

1

USO TÍPICO

Condição real

Geometria
Área (m²)

Ensino
fundamental e
médio

Ensino
superior

Condição real

Orientação solar
Pé-direito (piso a teto) (m)
Aberturas
PAF - Percentual de área de abertura da fachada (%)
Componentes construtivos

Educação
infantil

Condição real
Condição real
Condição real

40 (0,40)

Parede

Condição real

Argamassa interna (2,5 cm), bloco
cerâmico furado (9 cm), argamassa
externa (2,5 cm)

Upar - Transmitância da parede externa (W/m²K)

Condição real

2,39

αPAR - Absortância da parede (adimensional)

Condição real

0,5

CTpar - Capacidade térmica da parede externa (kJ/m²K)

Condição real

150

Cobertura

Condição real

Telha de fibrocimento, câmara de ar (>5
cm) e laje maciça de concreto (10 cm)

Ucob - Transmitância da cobertura (W/m²K)

Condição real

2,06

αCOB - Absortância da cobertura (adimensional)

Condição real

0,8

CTcob - Capacidade térmica da cobertura (kJ/m²K)

Condição real
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Vidro

Condição real

Vidro simples incolor 6mm

FS – Fator solar do vidro (adimensional)

Condição real

0,82

Uvid - Transmitância do vidro (W/m²K)

Condição real

5,7

AHS - Ângulo horizontal de sombreamento (°)

Condição real

0

AVS - Ângulo vertical de sombreamento (°)

Condição real

0

AOV - Ângulo de obstrução vizinha (°)*
Iluminação e ganhos
DPI - Densidade de potência de iluminação (W/m²)

Condição real
Condição real

Ocupação (m²/pessoa)

Condição de
referência

DPE - Densidade de potência de equipamentos (W/m²)***

Condição de
referência

Horas de ocupação (horas)

15,5**
2,5

1,5
15,0
8

Dias de ocupação (Nano)****

200

Situação do piso

Condição real

Situação da cobertura

Condição real

Isolamento do piso
Condicionamento de ar (refrigeração)
COP - Coeficiente de performance (W/W)

1,5

Condição real
Condição real

Sem isolamento
2,60
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Temperatura setpoint (°C)*****
Aquecimento de água******
Eficiência do sistema de aquecimento de água sem
acumulaçãoa
Eficiência do sistema de aquecimento de água com
acumulaçãob

24,0

Condição real

0,95

Condição real

0,85

Temperatura de armazenamento

50 °C
38 °C (norte e nordeste) 40 °C (demais
regiões)

Temperatura de uso de água quente
Temperatura de uso de água fria (°C)

Condição real

Perdas na tubulação –sistema de aquecimento de água sem
acumulação

Condição real

0

Perdas de armazenamento – sistema de aquecimento de água
sem acumulação

Condição real

0

Perdas da recirculação – sistema de aquecimento de água sem
acumulação

Condição real

0

Perdas na tubulação – sistema de aquecimento de água com
acumulação

Condição real

0

Perdas de armazenamento – sistema de aquecimento de água
com acumulação

Condição real

0

Perdas da recirculação – sistema de aquecimento de água com
acumulação

Condição real

0

Perdas na tubulação – sistema de aquecimento de água com
acumulação

Condição real

Perdas de armazenamento – sistema de aquecimento de água
com acumulação

Isolamento de 5 mm, λ=0,03 W/m.K

Condição real

Perdas da recirculação – sistema de aquecimento de água com
Condição real
acumulação
* A utilização do ângulo de obstrução por vizinhança (AOV) é opcional e deve seguir as diretrizes do RAC.
** Adotar este valor para a avaliação parcial da envoltória no caso da utilização do método do edifício completo (Subitem
B.III.4.1). Para o método da atividade dos edifícios e potência ajustada, devem ser adotados os valores de potência de iluminação
limite (DPIL) para a classificação D.
*** Em casos em que se deseje utilizar os valores reais ou levantados por meio de projeto, a DPE para a condição real e de
referência devem ser iguais. Caso sejam adotados valores não tabelados, deve ser entregue memorial de cálculo e declaração de
responsabilidade técnica (ART/RRT).
**** Os dias de ocupação desta tipologia foram calculados com base na média de dias úteis por ano, excluindo-se os meses de
férias, feriados nacionais e fins de semana.
***** Caso exista a necessidade da edificação operar com um setpoint diferente, deverá ser entregue uma carta de justificativa ao
OIA, seguindo-se então com o método de simulação; nestes casos, deve-se utilizar o mesmo setpoint para a edificação real e sua
condição de referência.
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****** Válido para edificações educacionais com alojamento/internatos. a Sistema de referência: chuveiro elétrico b Sistema de
referência: boiler elétrico.

Exemplo 3
O quarto exemplo é uma edificação de uso de hospedagem, localizada na cidade de São
Paulo – SP, utilizada na aplicação do método de avaliação de critérios do sistema de
aquecimento de água (Anexo B.IV). O edifício possui 44 leitos que atendem até 44
pessoas por dia e fornece 100 litros por leito durante 365 dias no ano. O sistema de
aquecimento de água dessa edificação se dá por meio de coletores solares, com
complemento de aquecimento a gás, ou seja, não possui fontes elétricas de aquecimento.
Além disso, consideram-se perdas térmicas na tubulação de distribuição e no reservatório
de armazenamento.
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Tabela A.3

Valores de referência para edificações de hospedagem
Edificações de hospedagem

1

USO TÍPICO

Condição de referência

Condição real

Pequenos

Geometria
Área (m²)

Condição real

Orientação solar
Pé-direito (piso a teto) (m)
Aberturas
PAF - Percentual de área de abertura da fachada (%)
Componentes construtivos

Médios e grandes

Condição real
Condição real
Condição real

45 (0,45)

Parede

Condição real

Argamassa interna (2,5 cm), bloco
cerâmico furado (9,0 cm), argamassa
externa (2,5 cm)

Upar - Transmitância da parede externa (W/m²K)

Condição real

2,39

αPAR - Absortância da parede (adimensional)

Condição real

0,5

CTpar - Capacidade térmica da parede (kJ/m²K)

Condição real

150

Cobertura

Condição real

Telha de fibrocimento, câmara de ar (>5
cm) e laje maciça de concreto (10 cm)

Ucob - Transmitância da cobertura (W/m²K)

Condição real

2,06

αCOB - Absortância da cobertura (adimensional)

Condição real

0,8

CTcob - Capacidade térmica da cobertura (kJ/m²K)

Condição real

233

Vidro

Condição real

Vidro simples incolor 6mm

FS – Fator solar do vidro (adimensional)

Condição real

0,82

Uvid - Transmitância do vidro (W/m²K)

Condição real

5,7

AHS - Ângulo horizontal de sombreamento (°)

Condição real

0

AVS - Ângulo vertical de sombreamento (°)

Condição real

0

AOV - Ângulo de obstrução vizinha (°)*
Iluminação e ganhos

Condição real

DPI - Densidade de potência de iluminação (W/m²)

Condição real

Densidade de ocupação (m²/pessoa)

Condição de
referência

DPE - Densidade de potência de equipamentos (W/m²)***

15,7**
16,1

20,0

20,0

Horas de ocupação (horas)

24

Dias de ocupação (Nano) ****

365

Situação do piso

Condição real

Situação da cobertura
Isolamento do piso
Condicionamento de ar (refrigeração)
COP - Coeficiente de performance (W/W)
Temperatura setpoint (°C)*****
Aquecimento de água

Condição real
Condição real

Sem isolamento

Condição real

2,60
24,0
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Eficiência do sistema de aquecimento de água sem
acumulaçãoa

Condição real

0,95

Eficiência do sistema de aquecimento de água com
acumulaçãob

Condição real

0,85

Temperatura de armazenamento

50 °C
38 °C (norte e nordeste) 40 °C (demais
regiões)

Temperatura de uso de água quente
Temperatura de uso de água fria (°C)

Condição real

Perdas na tubulação –sistema de aquecimento de água sem
acumulação

Condição real

0

Perdas de armazenamento – sistema de aquecimento de
água sem acumulação

Condição real

0

Perdas da recirculação – sistema de aquecimento de água
sem acumulação

Condição real

0
Edificações de hospedagem

Uso típico
Perdas na tubulação – sistema de aquecimento de água com
acumulação
Perdas de armazenamento – sistema de aquecimento de
água com acumulação

Condição real
Condição real

Condição de referência
Pequenos

Médios e grandes

Isolamento de 5 mm, λ=0,03 W/m.K

Condição real

Perdas da recirculação – sistema de aquecimento de água
Condição real
com acumulação
* A utilização do ângulo de obstrução vizinha (AOV) é opcional e deve seguir as diretrizes do RAC.
** Adotar este valor para a avaliação parcial da envoltória no caso da utilização do método do edifício completo (Subitem
B.III.4.1). Para o método da atividade dos edifícios e potência ajustada, devem ser adotados os valores de potência de iluminação
limite (DPIL) para a classificação D.
*** Em casos em que se deseje utilizar os valores reais ou levantados por meio de projeto, a DPE para a condição real e de
referência devem ser iguais. Caso sejam adotados valores não tabelados, deve ser entregue memorial de cálculo e declaração de
responsabilidade técnica (ART/RRT).
**** Os dias de ocupação desta tipologia foram calculados com base no total de dias dentro de um ano.
***** Caso exista a necessidade da edificação operar com um setpoint diferente, deverá ser entregue uma carta de justificativa ao
OIA, seguindo-se então com o método de simulação; nestes casos, deve-se utilizar o mesmo setpoint para a edificação real e sua
condição de referência. a Sistema de referência: chuveiro elétrico b Sistema de referência: boiler elétrico.
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Exemplo 4
O último exemplo utilizado para descrever os métodos de avaliação deste manual é o
Exemplo 4. Este é um edifício de uso de escritórios, localizado na cidade de São Paulo –
SP, e obteve laudo de projetista para o sistema de geração de energia quanto à energia
gerada por fontes renováveis (neste caso, painéis fotovoltaicos na cobertura). Esta
edificação e seus dados foram utilizados para a demonstração do método de levantamento
da geração local de energia renovável (Anexo D) e de emissões de dióxido de carbono
(Anexo E), ambos informativos. A Figura 67 representa o volume da edificação, e a
distribuição dos painéis fotovoltaicos dispostos na cobertura da edificação.
Figura 67 – Volumetria da edificação Exemplo 5.

Anteriormente foram apresentadas as tabelas com os valores de referência para o uso de
escritórios, educacional e de hospedagem, conforme os usos dos exemplos utilizados neste
manual. Porém, é importante ressaltar que outros usos estão descritos no Anexo A da INI-C,
como estabelecimentos assistenciais de saúde, comércios, restaurantes, entre outros.
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ANEXO B – MÉTODO SIMPLIFICADO
Este anexo tem por objetivo estabelecer os critérios para a determinação do consumo energético
dos sistemas individuais inerentes às edificações comerciais, de serviços e públicas a partir da
utilização do método simplificado.
O método descrito por este anexo aplica-se somente às edificações que atendem aos critérios
definidos no item 6, subitem 6.1. Edificações que não atendem a um ou mais critérios expostos nos
limites descritos, devem ser avaliadas pelo método de simulação, conforme o anexo C.
A partir do método simplificado deste anexo, a edificação é avaliada sob duas condições: a condição
real, com as características reais da edificação; e a condição de referência, com as características
listadas nas tabelas do anexo A desta Instrução Normativa Inmetro.
Fazem parte deste anexo os sistemas individuais: envoltória (B.I), condicionamento de ar (B.II),
iluminação (B.III) e aquecimento de água (B.IV).
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ANEXO B.I – ENVOLTÓRIA
Neste anexo são descritos os critérios para a avaliação da eficiência energética da envoltória de
edificações comerciais, de serviços e públicas quanto à determinação da sua carga térmica total
para refrigeração.
A partir deste método, podem ser avaliadas edificações condicionadas artificialmente, edificações
que alternam entre o uso da ventilação natural e o condicionamento artificial (ventilação híbrida),
e edificações totalmente ventiladas naturalmente.
São descritos, ainda, os procedimentos para a determinação do percentual de redução da carga
térmica total anual da envoltória (RedCgTT), o que é feito comparando-se a carga térmica total
anual da edificação real com a condição de referência.

Os critérios para a avaliação da eficiência energética da envoltória quanto à sua carga térmica
total anual (CgTT) real e de referência são apresentados neste anexo. A estrutura dos tópicos
apresentados está representada na Figura 68.
Figura 68 – Estrutura dos tópicos do Anexo B.I
B.I.2.1.1. Divisão das
zonas térmicas
B.I.2.1.2. Determinação
dos parâmetros de entrada

B.I.2.2. Edificações
condicionadas
artificialmente

B.I.2.2.2.1. Densidade de
potência de equipamentos
B.I.2.2.2.2. Densidade de
potência de iluminação
B.I.2.2.2.3. Absortância
solar da cobertura e
paredes externas

B.I.2. Determinação da carga
térmica total anual da
envoltória

B.I.2.2.2.4. Ângulos de
sombreamento

B.I.2.3. Ambientes
ventilados naturalmente
ou híbridos

Análise do Percentual de
Horas Ocupadas em
Conforto Térmico
(PHOCT)

A fim de facilitar o levantamento de parâmetros para a avaliação da envoltória, organizouse, a partir dos tópicos apresentados, um fluxo de trabalho, representado na Figura 69.
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Figura 69 – Fluxo de trabalho do Anexo B.I

1

2

• Levantamento da DPI do edifício
•Densidade de potência de iluminação (B.I.2.2.2.2)

• Divisão de Zonas Térmicas
•Divisão de zonas térmicas (B.I.2.2.1.)

3

• Determinação dos parâmetros de entrada
•Determinação dos parâmetros de entrada (B.I.2.2.2.)
• Absortância solar da cobertura e paredes externas (B.I.2.2.2.3.)
• Ângulos de sombreamento (B.I.2.2.2.4.)

4

• Predição da carga térmica anual por zona, utilizando a interface web, para a edificação
real e condição de referência
•Determinação da carga térmica total anual da envoltória (B.I.2.)
•Se possuir ventilação natural ou híbrida (B.I.2.3.)

5

• Determinação do percentual de redução da carga térmica total anual
•Determinação do percentual de redução da carga térmica total anual (B.I.1.)

Para exemplificar os cálculos necessários para a avaliação da eficiência energética da
envoltória, utilizou-se o Exemplo 1 apresentado no Anexo A. A edificação possui ambientes
como: escritório, recepção, sala de reuniões, copa e banheiro. Segundo o fluxo de trabalho
apresentado anteriormente, inicia-se pelo levantamento da DPI do edifício, item B.I.2.2.2.2.
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B.I.1 Determinação do percentual de redução da carga térmica total anual
A determinação do percentual de redução da carga térmica total anual da envoltória (RedCgTT)
deve ser realizada a partir dos valores de carga térmica total anual da envoltória da edificação real
(CgTTreal), e condição de referência (CgTTref), seguindo-se a equação B.I.1.

RedCgTT = ((CgTTref − CgTTreal ) / CgTTref ).100

Equação (B.I.1)

Onde:
RedCgTT é o percentual de redução da carga térmica total anual da envoltória (%);
CgTTref é a carga térmica total anual da envoltória da edificação na sua condição de referência
(kWh/ano);
CRreal é a carga térmica total anual da envoltória da edificação real (kWh/ano).

Com base nos resultados de carga térmica da divisão de zonas térmicas do Exemplo 1,
apresentado no item B.I.2.2.1, realiza-se o cálculo do percentual de redução de carga térmica
total anual a partir da predição de carga térmica das condições real e de referência. A
edificação exemplo foi avaliada para duas cidades, São Paulo – SP (GC 1A) e Cuiabá – MT
(GC 24). Nestes casos, não foi considerado o aproveitamento de ventilação natural. Assim,
têm-se que:


São Paulo – SP:
CgTTref = 8.389,18 kWh/ano
CgTTreal = 4.243,91 kWh/ano
Logo:
RedCgTT = ((CgTTref − CgTTreal ) / CgTTref ).100
RedCgTT = ((8.389,18 − 4.243,91)/ 8.389,18 ).100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐠𝐓𝐓 = 𝟒𝟗%



Cuiabá - MT:
CgTTref = 27.922,92 kWh/ano
CgTTreal = 20.654,36 kWh/ano
Logo:
RedCgTT = ((CgTTref − CgTTreal ) / CgTTref ).100
RedCgTT = ((27.922,92 − 20.654,36)/ 27.922,92 ).100
136

𝐑𝐞𝐝𝐂𝐠𝐓𝐓 = 𝟐𝟔%
Caso a edificação considerasse ventilação natural, calcula-se o percentual de redução de
carga térmica a partir da carga térmica total real atentando para a fração de horas de
desconforto por calor em relação às horas de ocupação, conforme item B.I.2. Logo:


Cuiabá - MT:
CgTTref = 27.922,92 kWh/ano
CgTTreal = 15.071,11 kWh/ano
RedCgTT = ((CgTTref − CgTTreal ) / CgTTref ).100
RedCgTT = ((27.922,92 − 15.071,11)/ 27.922,92 ).100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐠𝐓𝐓 = 𝟒𝟔%

B.I.2 Determinação da carga térmica total anual da envoltória
O desempenho térmico da edificação deve ser avaliado por meio da carga térmica total anual
(CgTT) da envoltória na sua condição real (CgTTreal) e condição de referência (CgTTref).
Para a condição real, a carga térmica total anual deve ser calculada a partir do somatório das
cargas térmicas de refrigeração anual (CgTRreal em kWh/ano), considerando todas as zonas térmicas
condicionadas artificialmente.
Caso seja considerado o aproveitamento da ventilação natural, deve-se computar a fração de horas
de desconforto por calor em relação às horas de ocupação (FH desc). Nesse caso, a carga térmica
total anual da edificação real deve ser calculada por meio da equação B.I.2.

CgTTreal = CgTR real . FHdesc

Equação (B.I.2)

Onde:
CgTTreal é a carga térmica total anual da edificação real, em kWh/ano;
CgTRreal é a carga térmica de refrigeração anual da edificação real, em kWh/ano;
FHdesc é a fração de horas de desconforto por calor em relação às horas de ocupação.

Com base nos resultados obtidos em cada zona térmica pelo levantamento dos parâmetros de
entrada, apresentado no item B.I.2.2.2, têm-se os resultados de carga térmica da edificação
real e na condição de referência para as duas cidades estudadas, conforme a seguir:



São Paulo - SP:
CgTTref = 8.389,18 kWh/ano
CgTTreal = 4.243,91 kWh/ano
Cuiabá - MT:
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CgTTref = 27.922,92 kWh/ano
CgTTreal = 20.654,36 kWh/ano
Visto que neste exemplo não foi considerado o aproveitamento da ventilação natural, estes
resultados de carga térmica são utilizados para o cálculo do percentual de redução de carga
térmica total anual, apresentado no item B.I.1.
Caso o aproveitamento da ventilação natural fosse considerado na edificação real localizada
na cidade de Cuiabá, realiza-se o cálculo de CgTTreal considerando-se o FHdesc levantado no
item B.I.2.3 e a CgTRreal.
CgTRreal = 20.654,36 kWh/ano
FHdesc = 73%
CgTTreal = CgTR real × FHdesc
CgTTreal = 20.654,36 × 0,73
𝐂𝐠𝐓𝐓𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟕𝟏, 𝟏𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Após a definição da carga térmica total anual da edificação real e de referência, determinase o percentual de redução da carga térmica total anual no item B.I.1.
Para a condição de referência, a carga térmica total (CgTTref) deve ser equivalente ao valor da
carga térmica de refrigeração anual (CgTRref) da edificação em sua condição de referência.
A carga térmica de refrigeração anual da edificação na condição real e de referência deve ser
determinada conforme o item B.I.2.2; a fração de horas de desconforto por calor em relação às
horas de ocupação para os casos em que há o aproveitamento da ventilação natural, conforme o
item B.I.2.3.

B.I.2.1

Considerações gerais
Incluem-se, de maneira especial, considerações específicas para alguns tipos de edificações:
a) A avaliação da envoltória de edificações que possuem volume único deve ser realizada de
acordo com as tipologias contidas neste volume. A avaliação da carga térmica total anual
deve ser feita separadamente para cada uma delas, considerando seus valores de referência
conforme as tabelas de tipologias do anexo A, e somadas ao final para a classificação;
b) Ao avaliar uma edificação composta por blocos conectados, cada bloco deve ter sua carga
térmica total anual determinada separadamente. A partir dos valores de fator de forma de
cada bloco individual, deve-se gerar assim uma ENCE para cada bloco.

Para exemplificar a determinação de diferentes valores de fator de forma em uma edificação
composta por blocos conectados, apresenta-se a Figura 70. A torre 1 (na cor amarela) e a
torre 2 (na cor laranja) são de uso de escritórios, e conectadas pelos pavimentos de garagem
(na cor azul). Cada torre deve ser avaliada segundo o seu uso no levantamento de carga
térmica de forma separada, e logo, avaliadas e classificadas também separadamente. Tendo
em vista que é necessário o levantamento do fator de forma (item 4.59) para a classificação
da edificação, calcula-se:
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Figura 70 – Exemplo de avaliação em edificação de blocos conectados



Torre 1 (na cor amarela)
Aenv = (50 m * 30 m) + 2*(30 m * 38,50 m) + 2*(50 m *38,50 m)
Aenv = 7.660 m²
Vtot = 50 m * 30 m * 38,50 m
Vtot = 57.750 m³
FF = Aenv / Vtot
FF = 0,13



Torre 2 (na cor laranja)
Aenv = (30 m * 30 m) + 4*(30 m * 24,50 m)
Aenv = 3.840 m²
Vtot = 30 m * 30 m * 24,50 m
Vtot = 22.050 m³
FF = Aenv / Vtot
FF = 0,17
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B.I.2.2

Edificações condicionadas artificialmente
A estimativa da carga térmica de refrigeração anual baseia-se em um metamodelo de análise que
utiliza redes neurais artificiais para diferentes realidades climáticas brasileiras, representadas
pelos grupos climáticos (GC) nos quais estão inseridas (anexo G).
A carga térmica de refrigeração anual (CgTR) é determinada com base nos parâmetros construtivos
físicos, geométricos e de carga interna da edificação. A partir da definição da tipologia da
edificação (que deve seguir as tabelas do anexo A), a edificação deve ser dividida em zonas térmicas
de análise, conforme o subitem B.I.2.2.1.
Para cada zona térmica devem ser estipulados os parâmetros de entrada para o metamodelo
considerando a edificação em sua condição real, e em sua condição de referência, conforme subitem
B.I.2.2.2.
Os valores definidos para cada um dos parâmetros de entrada, e para cada zona térmica de análise,
devem
ser
inseridos
na
interface
do
metamodelo
(disponível
em:
<http://pbeedifica.com.br/redes/comercial/index_with_angular.html#>), que resultará no valor de
densidade de carga térmica para refrigeração (DCgTR, em kWh/m²) e na carga térmica de
refrigeração anual (CgTR, em kWh/ano) por zona, conforme subitem B.I.2.2.3.

B.I.2.2.1 Divisão das zonas térmicas
As zonas térmicas devem ser separadas de acordo com: a) tipologia da edificação; b) tipo e/ou
especificações técnicas do sistema de condicionamento de ar; c) pé-direito da edificação; d) espaços
com pisos em contato com o solo ou em contato com o exterior; e, e) espaços com cobertura em
contato com o exterior.
No caso de edificações onde as áreas de permanência prolongadas são 100% condicionadas, as
áreas de permanência transitória geralmente não são condicionadas, e, portanto, devem ser
desconsideradas na avaliação. Caso existam APTs não condicionadas e permanentemente
ocupadas, deve-se proceder com a avaliação do item B.I.2.3 ou método de simulação (C.I).
Nota 1: uma zona térmica pode englobar vários ambientes.
Nota 2: a divisão das zonas térmicas em ambientes com pé-direito variável pode ser simplificada
utilizando-se um valor médio, de forma que o volume seja mantido.
As zonas térmicas devem ser separadas considerando as áreas perimetrais e os espaços internos
(núcleo central da edificação), conforme exemplifica a Figura B.I.1. As zonas térmicas perimetrais
devem ser limitadas em espaços de 4,50 m de profundidade (tolerância de até 1,00 m; por exemplo,
profundidades até 5,50 m) com relação à face interna da parede externa. A área de cada zona
térmica perimetral deve incluir toda a área que se encontra a 4,50 m de profundidade em relação à
face interna da parede externa, não sendo necessário descontar-se as áreas ocupadas pelas paredes
dos ambientes internos, exceto se houver mudança de orientação geográfica do espaço analisado.
Nota 3: a tolerância deve ser aplicada sempre que o restante de um ambiente/espaço de análise for
pequeno demais para ser tornar uma nova zona perimetral/interna.
As zonas térmicas internas são localizadas em espaços além dos 4,50 m de profundidade com
relação à face interna da parede externa, e sua área total pode também incluir as áreas ocupadas
pelas paredes internas, caso existentes. Quando a largura ou o comprimento do espaço a ser
analisado for inferior a 9,00 m, têm-se apenas zonas perimetrais, como no exemplo da Figura B.I.2,
onde o comprimento do ambiente analisado é igual a 8,00 m e a largura 16,00 m.
Nota 4: zonas térmicas localizadas em subsolos devem ser consideradas como zonas térmicas
internas.
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Após a definição da DPI do edifício, apresentada no item B.I.2.2.2.2 deste anexo, a segunda
etapa do fluxograma da Figura 69 é a divisão de zonas térmicas. Para facilitar o processo de
divisão de zonas térmicas, apresenta-se aqui o passo a passo, descrito na Figura 71:
Figura 71 – Fluxograma de divisão de zonas térmicas

1
2
3
4
5
6
7

•Delimitação de zona interna e zona perimetral
•Diferenciação de orientações de zonas perimetrais
•Situação de piso, cobertura e dimensão do pé-direito
•Diferenciação de ambientes de permanência prolongada e de
permanência transitória
•Diferenciação de zonas térmicas condicionadas e não
condicionadas
•Arredondamento de zonas internas
•Levantamento de parâmetros de entrada das zonas

Passo 1 – Delimitação de zona interna e zona perimetral
Inicia-se pela linha interna da edificação, desconsiderando, nesse passo, suas divisões
internas. A partir desta linha externa, aplica-se a distância de 4,5 m para o interior da área
edificada para diferenciar as zonas perimetrais das zonas internas da edificação. A Figura 72
representa este primeiro passo, onde as zonas internas são representadas em cor rosa e as
zonas perimetrais são indicadas em cor cinza.
Figura 72 – Delimitação de zona interna e zona perimetral
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Passo 2 – Diferenciação de orientações de zonas perimetrais
Dividem-se as zonas perimetrais de acordo com a diferenciação das orientações solares.
Ressalta-se aqui os itens de orientação de fachada apresentados no capítulo 4 de definições.
A distinção de zonas térmicas a partir de diferentes orientações de fachadas é dada pela
divisão do ângulo entre os planos perpendiculares de duas paredes externas em duas partes
iguais.
Apresenta-se na Figura 73 o Exemplo 1 com a indicação das zonas perimetrais em cor cinza.
Figura 73 – Diferenciação de orientações das zonas perimetrais

Passo 3 – Situação do piso, cobertura e dimensão do pé-direito
Outras condicionantes relacionadas à entrada de dados na interface para a divisão de zonas
térmicas devem ser distinguidas nesse passo, como a situação de piso, cobertura e
diferenciação no pé-direito. Tais condicionantes existem para que as zonas térmicas sejam
definidas de forma que a interface entenda corretamente o volume da edificação analisada.
Assim, caso uma das zonas térmicas definidas anteriormente, conforme apresentado na
Figura 73, tivesse duas condições de piso (por exemplo, metade do piso do escritório em
contato com o solo, e a outra metade sobre pilotis), haveria uma divisão nesta zona,
delimitando estas duas situações. O mesmo ocorre com duas condições diferentes de
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cobertura, por exemplo: caso parte do pavimento estivesse em contato com o meio externo,
e a outra parte estivesse localizada abaixo de outro pavimento, haveria uma nova divisão de
zonas térmicas delimitando estas duas situações. O mesmo vale para a diferenciação de pédireito (caso não inclinado), outra determinante para a separação de zonas.
Visto que o Exemplo 1 não possui nenhuma destas condicionantes, a divisão de zonas
térmicas permanece segundo os passos anteriores, apresentado na Figura 74.
Figura 74 – Resultante de divisão de zonas térmicas até o Passo 3.

Passo 4 – Diferenciação de ambientes de permanência prolongada e ambientes de
permanência transitória
As zonas térmicas devem ser divididas de acordo com a configuração do ambiente segundo
a sua permanência. Os ambientes de permanência transitória não entram na avaliação de
eficiência energética da envoltória, e portanto, devem ser excluídos das zonas térmicas. Ou
seja, neste passo, devem ser levantados os ambientes de permanência prolongada para
delimitação das zonas térmicas. O item 4.10 deste manual explica o que são ambientes de
permanência prolongada e o item 4.11 os ambientes de permanência transitória. A Figura 75
a seguir representa esta nova divisão no Exemplo 1.
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Figura 75 – Divisão de APTs e APPs.

Passo 5 – Diferenciação de ambientes condicionados e não condicionados
Considera-se, agora, os ambientes que são condicionados e os que não são para prosseguir
com a divisão das zonas térmicas. Para tanto, as divisões internas da edificação são
necessárias e mesclam-se as linhas anteriormente traçadas até o Passo 4 com a planta baixa
da edificação. No caso do Exemplo 1, o ambiente de escritório e a sala de espera e recepção
são condicionados. Já a sala de reuniões é considerada um ambiente não condicionado. A
Figura 76 representa a nova divisão de zonas térmicas do edifício exemplo considerando a
divisão de ANC (item 4.13 deste manual) e AC (item 4.4). As áreas condicionadas estão
representadas em azul, e as áreas não condicionadas são indicadas em cor laranja.
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Figura 76 – Divisão de zonas térmicas a partir de ambientes condicionados e não condicionados

Passo 6 – Extrapolações de zonas internas
Realizam-se agora as extrapolações descritas anteriormente. Em alguns casos, a zona interna
resultou em comprimento inferior a 1 m - distância de tolerância considerada aceitável para
o arredondamento de zonas perimetrais - podendo, neste caso, prolongar zonas perimetrais
até 5,5 m de profundidade. Dessa forma, estas zonas tiveram suas distâncias extrapoladas,
representadas na Figura 77. Neste exemplo, a extrapolação de zonas resultou na inexistência
de zonas internas, visto sua pequena dimensão em relação às zonas perimetrais.
Figura 77 – Arredondamento de zonas internas
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Na Figura 78 indica-se o resultado da divisão de zonas térmicas para o edifício exemplo.
Figura 78 – Enumeração de zonas térmicas

Passo 7 – Levantamento de parâmetros de entrada das zonas
Nesse passo, realiza-se a caracterização das zonas térmicas. Aqui são levantados os
percentuais de abertura da fachada (PAF), ângulos de sombreamento e área de cada zona,
características dos materiais da parede externa (caso haja diferenciação), entre outros.
Reforça-se que uma mesma zona térmica pode englobar vários ambientes, caso estes tenham
as mesmas condicionantes de divisão de zonas, como mostrado nos passos anteriores.
B.I.2.2.2

Determinação dos parâmetros de entrada
Referem-se às propriedades térmicas e geométricas da envoltória, determinando a carga térmica de
refrigeração anual para a condição real (CgTRreal) e de referência (CgTRref) da edificação nas áreas
condicionadas artificialmente.
As propriedades térmicas da envoltória devem ser calculadas conforme a parte 2 da NBR 15220 em
sua versão vigente (ou eventuais normas ou atualizações que venham a substituí-la), ou, ainda,
definidos conforme o Anexo V do RAC.

Figura B.I.1 – Processo de divisão das zonas
térmicas de análise; exemplo de separação de zonas
térmicas: zonas 1 a 4 são perimetrais, e a zona 5 é
interna

Figura B.I.2 – Processo de divisão das zonas
térmicas de análise; exemplo de separação de zonas
térmicas onde todas as zonas são perimetrais
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Os parâmetros de entrada para o cálculo da carga térmica interna de refrigeração devem ser
referentes à cada uma das zonas térmicas de análise, e estão listados abaixo:
a) Área da zona térmica (m²);
b) Tipo de zona térmica (perimetral/interna);
c) Se existe contato com o solo (parâmetro binário – sim, se houver contato; não,se não houver
contato, como nos casos de pilotis ou em balanço);
d) Se a cobertura é voltada para o exterior (parâmetro binário – sim/não);
e) Existência de isolamento térmico no piso (parâmetro binário – não, se não houver
isolamento ou se a espessura do isolamento for < 5 mm; sim, se houver isolamento e a
espessura for > 5 mm);
f) Orientação solar (N, NE, L, SE, S, SO, O e NO, conforme definições do item 5);
g) Horas de ocupação por dia (horas) – valor definido conforme a tipologia, ver tabelas do
anexo A;
h) Densidade de potência de equipamentos (W/m²), conforme subitem B.I.2.2.2.1;
i) Densidade de potência de iluminação (W/m²), ou densidade de potência de iluminação em
uso (W/m²), conforme subitem B.I.2.2.2.2;
j) Percentual de área de abertura de fachada da zona térmica;
k) Fator solar do vidro;
l) Transmitância térmica do vidro, cobertura e paredes externas (W/(m².K));
m) Absortância solar da cobertura e paredes externas, ver subitem B.I.2.2.2.3;
n) Pé-direito (m);
o) Ângulos de sombreamento: ângulo horizontal de sombreamento (AHS), ângulo vertical de
sombreamento (AVS) e ângulo de obstrução vizinha (AOV), ver subitem B.I.2.2.2.4;
p) Capacidade térmica da cobertura e paredes externas (kJ/(m².K)).
Para a avaliação da edificação em sua condição real e de referência, os parâmetros para cada zona
térmica devem respeitar os valores pré-definidos pela tipologia, conforme tabelas de referência do
anexo A. São eles: ocupação, horas de ocupação e número de dias de ocupação ao ano.
Zonas com diferentes tipos de vidro, composição de paredes e coberturas, bem como ângulos de
sombreamento (além de outros parâmetros não classificados como definidores de zona), devem ter
seus respectivos valores ponderados pela área de superfície do parâmetro da zona térmica em
análise.
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Nos itens a seguir são apresentados os valores de DPE, DPI, absortâncias e ângulo de
sombreamento da edificação exemplo. Além disso, outros parâmetros devem ser levantados,
como os componentes construtivos, área das zonas, condições de exposição de solo e
cobertura, orientações, percentual de abertura da fachada, pé-direito e tipo de vidro.
A definição das características construtivas do edifício exemplo se deu baseada no Anexo V
do RAC. Assim, tem-se que:


A parede externa é composta por argamassa interna, bloco cerâmico (9,0 x 19,0 x
19,0 cm), argamassa externa e pintura externa: Upar = 2,39 W/(m².K) e CTpar = 151
kJ/(m².K);



A cobertura é de laje maciça com telhado inclinado de telha de fibrocimento, e
camada de ar intermediária superior a 5,0 cm: Ucob = 2,06 W/(m².K) e CTcob = 233
kJ/(m².K);



O vidro é simples e comum: FS = 0,82 e Uvid = 5,7 W/(m².K);

Os dados geométricos foram levantados a partir do projeto e da definição de zonas,
apresentados na Figura 78. Assim, a caracterização de zonas do edifício real se deu conforme
a Tabela 8 e da condição de referência na Tabela 9.
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Tabela 8 – Parâmetros de entrada da edificação real por zona
Espera e
Espera e
Sala de
Sala de
Escritório
Uso
atendimento atendimento reuniões
reuniões
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Pavimento
1
2
3
4
5
Zona
30,72
12,62
12,62
12,62
37,25
Área (m²)
Contato com o
sim
sim
sim
sim
sim
Solo?
não
não
não
não
não
Zona de Pilotis?
Cobertura
sim
sim
sim
sim
sim
Exposta?
Piso com
não
não
não
não
não
Isolamento?
perimetral
perimetral perimetral perimetral perimetral
Tipo de zona
S
O
O
N
N
Orientação Solar
15
15
15
15
15
DPE (W/m²)
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
DPI (W/m²)
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
FS
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Uvidro (W/(m².K))
Absortância
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
Cobertura
Absortância
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
Parede
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Pé-direito (m)
0
0
0,20
0,20
0,20
PAF
0
0
0
0
0
AHS
0
27
27
27
27
AVS
0
0
0
0
0
AVO
Horas de
10
10
10
10
10
Ocupação
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
Ucob (W/(m².K))
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
Upar (W/(m².K))
233
233
233
233
233
CTcob (kJ/(m².K))
151
151
151
151
151
CTpar (kJ/(m².K))

Escritório
Térreo
6
12,62
sim
não
sim
não
perimetral
L
15
6,57
0,82
5,7
0,71
0,34
2,8
0
0
0
0
10
2,06
2,39
233
151
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Tabela 9 – Parâmetros de entrada da edificação na condição de referência por zona
Espera e
Espera e
Sala de
Sala de
Escritório
Uso
atendimento atendimento reuniões
reuniões
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Pavimento
1
2
3
4
5
Zona
30,72
12,62
12,62
12,62
37,25
Área (m²)
sim
sim
sim
sim
sim
Contato com o Solo?
não
não
não
não
não
Zona de Pilotis?
sim
sim
sim
sim
sim
Cobertura Exposta?
não
não
não
não
não
Piso com Isolamento?
perimetral
perimetral perimetral perimetral perimetral
Tipo de zona
S
O
O
N
N
Orientação Solar
15
15
15
15
15
DPE (W/m²)
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
DPI (W/m²)
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
FS
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Uvidro (W/(m².K))
Absortância
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Cobertura
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Absortância Parede
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Pé-direito (m)
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
PAF
0
0
0
0
0
AHS
0
0
0
0
0
AVS
0
0
0
0
0
AVO
10
10
10
10
10
Horas de Ocupação
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
Ucob (W/(m².K))
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
Upar (W/(m².K))
233
233
233
233
233
CTcob (kJ/(m².K))
151
151
151
151
151
CTpar (kJ/(m².K))

Escritório
Térreo
6
12,62
sim
não
sim
não
perimetral
L
15
14,1
0,82
5,7
0,8
0,5
2,8
0,50
0
0
0
10
2,06
2,39
233
151
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Após estas definições, as características foram inseridas na interface web de predição de
carga térmica. Os resultados de carga térmica anual para cada caso são apresentados no item
B.I.2.
B.I.2.2.2.1 Densidade de potência de equipamentos
A densidade de potência de equipamentos deve ser adotada conforme a tipologia da edificação,
descrita nas tabelas do anexo A. É aceitável definir valores de DPE conforme projeto, ou por
levantamento físico em cada ambiente da edificação real a ser analisada. Uma vez definido o valor
da DPE, este deve ser igual para a condição real e de referência.
Nota: caso sejam adotados valores de DPE não tabelados, estes devem estar de acordo com a
definição da variável descrita no subitem 5.34, devendo ser entregue ao OIA memorial de cálculo e
declaração de responsabilidade técnica (ART/RRT).

Conforme descrito anteriormente, e segundo o Anexo A da INI-C, e assumindo que o edifício
exemplo não possui projeto com a especificação de equipamentos, memorial de cálculo ou
declaração de responsabilidade técnica, adotou-se a DPE por tipologia. Sendo o edifício de
uso de escritório, a DPE de todos os ambientes, e tanto nas condições reais e de referência,
será:
DPE = 15 W/m²
Caso o solicitante opte por utilizar os valores dos equipamentos da edificação, com base em
valores de projeto, memorial de cálculo ou declaração técnica, o mesmo valor de DPE deve
ser utilizado para o caso real e o caso de referência.
B.I.2.2.2.2 Densidade de potência de iluminação
A densidade de potência de iluminação (DPI) deve ser definida conforme projeto, ou por
levantamento físico nas áreas avaliadas. A DPI da condição de referência é fixa, devendo ser
definida conforme as tabelas da tipologia da edificação (anexo A).
Caso o aproveitamento da iluminação natural seja computado, ou verifique-se o uso de outro tipo
de controle automatizado, a redução na potência pode ser adotada para o cálculo da densidade de
potência de iluminação (DPI), o que deve ser feito apenas para a condição real.
A densidade de potência de iluminação da zona térmica (DPI Z) resulta da divisão entre a potência
de iluminação instalada e a área da zona térmica, de acordo com a equação B.I.3.

DPIz =

PIZ + PIUZ
AZ

Equação (B.I.3)

Onde:
DPIz é a densidade de potência instalada zona térmica (W/m²);
PIZ é a potência de iluminação instalada na zona térmica, sem controle automatizado (W);
PIUZ é a potência de iluminação em uso da zona térmica, controlada por sensor automatizado (W/m²);
AZ é a área de toda a zona térmica (m²).
Nota: tratando-se da avaliação geral da edificação, ou de avaliações parciais que contemplem o
sistema de iluminação, a DPI será a mesma da edificação real. Tratando-se de avaliações parciais

151

que não contemplem o sistema de iluminação, deve-se adotar a DPI de referência, conforme as
tipologias descritas no anexo A.

O exemplo de cálculo e a determinação a densidade de potência de iluminação é apresentado
no item 4.35 deste manual. A DPI baseia-se na potência instalada do edifício real, calculada
conforme o item B.III.3. Assim:
PIT,real = 907,2 W
Área total dos ambientes= 238,08
DPI = 6,57 W/m²

B.I.2.2.2.3 Absortância solar da cobertura e paredes externas
A absortância solar a ser considerada em cada zona térmica deve ser determinada por meio de um
valor médio referente às absortâncias de cada parcela das paredes externas, ou cobertura,
ponderadas pelas áreas que ocupam.
Nota 1: deve-se utilizar os valores da NBR 15220 - Parte 2, ou aqueles definidos conforme o Anexo
V do RAC, ou aqueles fornecidos pelo fabricante, ou os valores resultantes de medições realizadas
de acordo com as normas ASTM E1918-06, ASTM E903-96, ASHRAE 74-1988.
Não devem fazer parte da ponderação de áreas para o cálculo da absortância as fachadas
construídas na divisa do terreno, desde que encostadas em outra edificação.
As superficies sombreadas por coletores ou painéis solares, bem como painéis fotovoltaicos com
afastamento mínimo de 5 cm entre o painel e a superfície de apoio devem ser avaliadas com valor
de absortância equivalente a 0,2. Caso o afastamento mínimo não seja cumprido, deve-se considerar
a absortância igual a 0,8.

Para exemplificar cada caso mencionado acima, apresentam-se os exemplos na Figura 79.
Nota-se que mesmo que a parede ou a cobertura esteja pintada com cor de baixo valor de
absortância, se o distanciamento do painel for menor que 0,5 cm a absortância será de 0,8. O
contrário também é válido: se a parede ou cobertura for pintada de cor de alta absortância,
porém tiver afastamento maior do que 10 cm de um coletor ou painel solar, a absortância
resultante será de 0,2. Enfatiza-se que esta consideração deve ser realizada apenas em paineis
paralelos à superficie de estudo.
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Figura 79 – Absortância de painéis ou coletores solares

As áreas de coberturas com teto verde, bem como telhas cerâmicas não esmaltadas e piscinas devem
ser avaliadas com valor de absortância equivalente a 0,2.
Nota 2: no caso de piscinas localizadas em coberturas, a transmitância térmica deve ser calculada
desconsiderando-se a porção relativa à água; ou seja, a partir da laje da piscina.

Caso a mesma zona térmica possua duas ou mais absortâncias na parede externa, realiza-se
o cálculo de ponderação, apresentado no 4.3 deste manual.
No Exemplo 1, os valores de absortância de cobertura e de parede foram determinados
segundo o Anexo V do RAC. Consideram-se as paredes externas pintadas em tinta látex PVA
fosca, da cor branco gelo, com absortância de 0,34. Já na cobertura, considera-se o valor
referente ao tom da telha, de tinta acrílica fosca e absortância equivalente a 0,71. Sendo
assim:
αpar = 0,34
αcob = 0,71
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B.I.2.2.2.4. Ângulos de sombreamento
Os ângulos de sombreamento horizontal e vertical (AHS e AVS) devem ser definidos por meio da
ponderação do ângulo em função da área de abertura de cada zona térmica a ser analisada,
baseando-se nas seguintes recomendações:
 O AHS de cada abertura deve ser calculado como a média entre os dois ângulos
encontrados, um para cada lateral da abertura; no caso de zonas com mais de uma
abertura, os ângulos devem ser calculados para cada abertura, e depois ponderados
considerando-se a área total de abertura;
 O autossombreamento (sombreamento ocasionado pelo edifício sobre si mesmo) deve ser
considerado no cálculo dos ângulos de sombreamento; no entanto, este ângulo deve ser
considerado apenas para a edificação em sua condição real;
 Ângulos de sombreamento formados pelo recuo da abertura na parede que são superiores
a 10° devem ser considerados no cálculo do AVS;

São apresentados exemplos de ângulos de sombreamento no item 4.6, o AHS é apresentado
no item 4.8 e o AVS no item 4.7.


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

No caso de proteções solares vazadas, deve-se proceder da seguinte forma:


Pórticos ou chapas perfuradas paralelas ao plano envidraçado: são consideradas
fachadas, e deve-se consultar o item 4.84 de definições para o PAF (Percentual de
Área de Abertura na Fachada).



Proteções solares vazadas formadas por placas com aletas paralelas: devem ter
estabelecida a relação entre a altura (para AVS) ou profundidade (para AHS) da aleta
e o vão entre aletas. A razão entre a altura (ou profundidade) e o vão é o fator de
correção a ser multiplicado pelo AVS ou AHS. Para fatores de correção maiores que
1, deve-se adotar 1.

As proteções solares vazadas permitem uma maior incidência de radiação solar se
comparadas às outras proteções solares com o mesmo ângulo de proteção; por este
motivo, adota-se o fator de correção. Assim, um fator de correção igual a 1 (um)
representa uma proteção solar vazada onde a parcela sombreada é a mesma que uma proteção
solar não vazada, de mesmo ângulo.
Já varandas localizadas na parte externa do alinhamento da edificação (fora da projeção
horizontal da edificação) são consideradas proteções solares, geralmente como AVS, e não
devem ser consideradas no cálculo do PAF.
Para exemplificar, tem-se a Figura 80. Considera-se que o h é igual a 20 cm e o v é de 30 cm
e AVS é de 45°
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Figura 80 – Fator de correção para as proteções solares vazadas

h = 20 cm
v = 30 cm
FC = h/ v
𝐅𝐂 = 𝟎, 𝟔𝟕
O fator de correção deve ser multiplicado pelo ângulo analisado. Logo, o AVS de 45° na
verdade deve ser considerado como:
AVS final = FC × AVS
𝐀𝐕𝐒 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = 𝟑𝟎, 𝟏𝟓°



Proteções solares móveis deverão ser consideradas como elementos fixos com ângulo de
sombreamento máximo possível de ser obtido para inserção no cômputo da ponderação
dos ângulos;
Nas aberturas com sistemas de proteção solar paralelos à fachada, e com sua parte
superior fechada, independentemente da distância da proteção solar ao plano envidraçado,
deve-se considerar como área de abertura envidraçada para o cálculo do PAF o somatório
das áreas de aberturas (Ab), vistas ortogonalmente por meio da proteção solar. Neste caso,
o ângulo de sombreamento não será considerado para o cálculo do AVS e AHS, aplicandose zero na ponderação do ângulo de sombreamento.

Nota: as aberturas com sistemas de proteção solar paralelos à fachada, e com sua parte superior
parcialmente ou totalmente aberta, deverão ser avaliadas pelo método de simulação. Caso desejese prosseguir com a avaliação pelo método simplificado, tais elementos de sombreamento não devem
ser considerados.
Figura B.I.3 – Representação gráfica de uma abertura em corte com um elemento de proteção solar
paralelo à fachada. Na figura, o termo “Ab” refere-se à área de abertura vista ortogonalmente por meio
das proteções solares (m²)
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O ângulo de obstrução vizinha (AOV) deve ser determinado com base nos planos vertical e
horizontal da(s) abertura(s) de cada zona térmica, conforme indicado na figura B.I.4. Caso estes
ângulos sejam diferentes entre si, deve-se adotar o menor valor como entrada para a interface.
Figura B.I.4 – Representação do AOV em relação à abertura da zona térmica. a) ângulo relativo ao
plano vertical (corte da fachada); e, b) ângulo relativo ao plano horizontal (em planta)
a)

b)

156

Fonte: Versage (2015).

Os exemplos de cálculo de ângulos de sombreamento foram apresentados no item 4.6
deste manual. No caso da edificação exemplo, há elemento de sombreamento horizontal
externo nas fachadas norte e oeste, com comprimento de 0,5 m. Têm-se a altura da
janela, e portanto, calcula-se o ângulo vertical de sombreamento (AVS) das respectivas
janelas, conforme representado na Figura 81. Caso haja a influência do entorno, deve
ser levantado o ângulo de obstrução vizinha conforme apresentado no item 4.9.
Figura 81 – Detalhe em corte da parede externa com o dimensionamento da abertura e elemento
de sombreamento

AVS = 27°

B.I.2.3

Edificações ventiladas naturalmente ou híbridas
Edificações totalmente ventiladas naturalmente, ou que funcionam a partir da combinação entre a
ventilação natural e unidades condicionadoras de ar (ventilação híbrida), devem ser analisadas em
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função do percentual de horas ocupadas em conforto térmico durante o uso da ventilação natural
(PHOCT).
A estimativa do percentual de horas ocupadas em conforto térmico (PHOCT) deve ser obtida por
meio da fração de horas excedentes por calor (FHdesc) ao longo de um ano, calculada em relação às
horas de ocupação para toda a edificação com o auxílio da interface (equação B.I.4) disponível em:
<http://pbeedifica.com.br/naturalcomfort>.

Equação (B.I.4)

PHOCT = 100 − FHdesc
Onde:
PHOCT é o percentual de horas ocupadas em conforto térmico (%);
FHdesc é a fração de horas excedentes por calor ao ano.

A partir dos dados do Exemplo 1, estimou-se o percentual de horas ocupadas em conforto
térmico (PHOCT) considerando, excepcionalmente aqui, que todos os ambientes de
permanência prolongada são ventilados naturalmente para exemplificar o cálculo. Para a
aplicação deste método, toda a edificação deve ser avaliada; ou seja, não pode ser avaliada
apenas uma sala VN e uma edificação AC. Assim, foram avaliados os ambientes de
escritório, sala de espera com recepção e a sala de reuniões do Exemplo 1. Na Tabela 10 são
descritos os dados utilizados como entrada na interface Natural Comfort. Considerou-se que
na edificação não há obstruções relativas ao entorno, e portanto trata-se de uma área rural
plana (item B.I.2.3.1 a seguir) e com proteção local leve com poucas obstruções (item
B.I.2.3.2 a seguir). Para mais detalhes sobre como utilizar a interface e como definir estes
parâmetros, recomenda-se consultar o Manual de Natural Comfort na lista de documentos
disponibilizados na página da INI-C do PBE Edifica: http://www.pbeedifica.com.br/inic.
Tabela 10 – Parâmetros de entrada da edificação na interface Natural Comfort
Uso
Comprimento total
Profundidade total
Pé-direito
Número de pavimentos
Área das salas ocupadas
Fator de área da escada
PAF
AVS (°)
apar
Upar (W/(m².K))
CTpar (kJ/(m².K))
acob
Ucob (W/(m².K))
CTcob (kJ/(m².K))
FS

Escritório
15
10
3
1
3,72
0
0,20
30
0,34
2,39
151
0,71
2,39
233
0,80
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Uvid (W/(m².K))
Fator de correção do vento
Obstáculos do entorno
Forma das janelas
Fator de abertura
Ventilador

5,70
Áreas rurais planas
Proteção local leve com poucas obstruções
4,80
Janela de correr
Não há ventilador

A estimativa foi realizada para as duas cidades consideradas anteriormente, Cuiabá – MT e
São Paulo – SP. Sendo assim, apresentam-se os resultados de FHdesc, juntamente com o
cálculo do PHOCT, conforme:


São Paulo
FHdesc = 3%
PHOCT = 100 − FHdesc
𝐏𝐇𝐎𝐂𝐓 = 𝟗𝟕%



Cuiabá
FHdesc = 73%
PHOCT = 100 − FHdesc
𝐏𝐇𝐎𝐂𝐓 = 𝟐𝟕%
Caso a edificação na sua condição real apresente um valor de PHOCT superior ou igual a 90% no
horário de uso da edificação, não é necessário calcular a carga térmica interna de refrigeração
(CgTR) para a condição real e de referência da edificação. Nesses casos, a classificação da
envoltória é A, e a soma dos consumos para a determinação do CEP real e de referência (conforme
subitem 8.1) deve considerar apenas os demais sistemas avaliados (iluminação, condicionamento de
ar e aquecimento de água, se aplicável).

Ou seja, no exemplo apresentado para a cidade de São Paulo a envoltória é classe A e a
classificação geral será composta apenas com os consumos dos sistemas de iluminação e
aquecimento de água.
Edificações com PHOCT inferior a 90% devem apresentar projeto do sistema de condicionamento
de ar de forma a atender as horas em que a ventilação natural não for suficiente. Nestes casos, devese calcular o CgTT da condição real para as horas não atendidas de conforto (FH desc).
Nota 1: nas edificações naturalmente ventiladas e parcialmente ventiladas naturalmente, a carga
térmica total anual para a condição de referência (classificação D) não pode considerar o uso da
ventilação natural, devendo ser igual ao valor calculado para a condição de referência (CgTT ref).
Nota 2: áreas de permanência prolongada caracterizadas por atividades de alta geração de calor
e/ou frio, tais como as cozinhas profissionais, oficinas mecânicas, saunas, açougues, ginásios e
academias, são consideradas exceção. Nesses casos, dispensa-se a restrição dos valores de PHOCT.
No entanto, ainda assim, a taxa mínima de ventilação e renovação de ar devem ser respeitadas,
estando de acordo com as normas que regem as atividades desses ambientes.
Nota 3: este método se aplica à edificação completa. A avaliação de apenas uma parcela da
edificação ventilada naturalmente deve ser realizada pelo método de simulação do anexo C.
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Para o caso da cidade de Cuiabá, com PHOCT de 27%, o projeto não atende condições
mínimas de conforto, e portanto deve apresentar um projeto de condicionamento de ar.
Assim, deve-se calcular a carga térmica da edificação conforme método demonstrado no item
B.I.2.2 e descontar dessa carga as horas em conforto térmico, exemplo apresentado em B.I.2.
O metamodelo disponibilizado é sensível às regiões de clima quente (CDD18 > 2267 K.dia) e ameno
(CDD18 < 2267 K.dia), de acordo com os limites para 80% de aceitabilidade térmica do modelo
adaptativo da ASHRAE 55, em sua versão vigente.
Nota 4: a aplicação do metamodelo é considerada suficientemente precisa em edificações escolares
e de escritórios. Demais tipologias, além dos casos não compreendidos nos limites definidos abaixo,
devem ser analisados pelo método de simulação do anexo C.
O metamodelo é aplicável nas seguintes condições:
a) A edificação deve possuir, obrigatoriamente, espaços internos com divisão e metragem
quadrada similares (salas/espaços de tamanhos similares; a variação na metragem
quadrada das APPs da edificação avaliada não deve superar 10%);
b) Os parâmetros de entrada da edificação devem estar inseridos nos intervalos de aplicação,
conforme previamente disposto na tabela 6.2;
c) A edificação deve ter formato quadrado ou retangular, não excedendo 16 metros de altura;
d) A edificação deve possuir aberturas para ventilação em todos os ambientes de permanência
prolongada; e
e) O metamodelo deve ser utilizado somente para as edificações escolares e de escritórios,
seguindo os horários de ocupação em concordância com a referida tipologia das tabelas
do anexo A.
Os parâmetros de entrada para o cálculo da fração de horas excedentes por calor são dados
referentes à edificação em análise, e estão listados abaixo:
a) Comprimento total (m): maior dimensão entre os lados da edificação;
b) Profundidade total (m): menor dimensão entre os lados da edificação;
c) Pé-direito (m);
d) Número de pavimentos, excluindo pavimentos de garagens, áreas técnicas e subsolos
enterrados.
e) Área das APPs (m²): média das áreas de permanência prolongada;
f) Fator da área da escada (adimensional);
g) Percentual de área de abertura na fachada total (PAF T);
h) Ângulo vertical de sombreamento (AVS): média ponderada entre a área das aberturas e o
AVS;
i) Absortância solar da cobertura e paredes externas, ver subitem B.I.2.2.2.3;
j) Transmitância térmica do vidro, cobertura e paredes externas (W/(m².K));
k) Capacidade térmica da cobertura e paredes externas (kJ/(m².K)).
l) Fator solar do vidro;
m) Fator de correção do vento, ver subitem B.I.2.3.1;
n) Obstáculos do entorno, ver subitem B.I.2.3.2; e
o) Forma das aberturas para ventilação: razão entre a largura e a altura das aberturas para
ventilação.

B.I.2.3.1

Fator de correção do vento
Deve-se adotar para a entrada no metamodelo as seguintes definições para cada uma das opções
oferecidas no campo “fator de correção do vento” na interface:
a) Centros urbanos: relativos aos grandes centros urbanos, onde pelo menos 50% das
edificações têm altura superior a 25 metros, por uma distância de pelo menos 0,8 km ou 10
vezes a altura da estrutura (o maior entre os dois valores);
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b) Áreas urbanas, suburbanas, industriais e florestas: áreas urbanas e suburbanas, áreas
florestadas, ou outros terrenos com obstruções separadas proximamente;
c) Áreas rurais planas: terreno aberto com obstruções espalhadas de alturas inferiores a 9
metros, incluindo terrenos planos típicos de estações meteorológicas;
d) Regiões expostas aos ventos vindos dos oceanos: áreas planas, sem obstruções expostas
aos ventos fluindo sobre a água por pelo menos 1,6 km, a uma distância de 460 metros ou
10 vezes a altura da estrutura (o maior entre os dois valores).

Para calcular o aproveitamento de ventilação natural por meio do metamodelo, é necessário
ter conhecimendo das condições do entorno, já que o fator de correção do vento está
relacionado ao adensamento do entorno da edificação. Para tanto, são consideradas 4
categorias, as quais abrangem desde centros urbanos até as regiões expostas aos ventos
vindos do oceano. A Figura 82 esboça três dessas condições de entorno.
Figura 82 – Definições de entorno

B.I.2.3.2

Obstáculos do entorno
Os obstáculos relativos ao entorno da edificação devem ser definidos em função da taxa de ocupação
(TO) do local onde a edificação se encontra. A taxa de ocupação pode ser definida por meio de
cálculo, devendo-se neste caso considerar todos os obstáculos que estão contidos dentro de 2 vezes
a altura da edificação de interesse; ou, determinada a partir do plano diretor da cidade em que a
edificação se encontra, quando existente.
A partir da definição da taxa de ocupação, define-se também em qual classe esta se encontra e qual
campo selecionar no item “obstáculos do entorno” da interface do metamodelo. Assim, se:
a) TO ≤ 5%, utilizar o campo referente ao item “sem proteção local ou obstruções”;
b) 5% < TO ≤ 20%, utilizar o campo referente ao item “proteção local leve com poucas
obstruções”;
c)

20% < TO ≤ 35%, utilizar o campo referente ao item “proteção densa com muitas
obstruções”;

d) 35% < TO ≤ 50%, utilizar o campo referente ao item “proteção muito densa com muitas
obstruções grandes”

e) TO ≥ 50%, utilizar o campo referente ao item “proteção completa”.
Apresenta-se um exemplo de cálculo de taxa de ocupação no item 4.104 deste manual. A
Figura 83 representa as diferenças entre à taxa de ocupação e suas respectivas classes,
segundo o item “obstáculos do entorno”.
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Figura 83 – Diferenciação de taxas de ocupação
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ANEXO B.II – SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR
Neste anexo estão descritos os procedimentos de avaliação do sistema de condicionamento de ar,
que baseia-se no percentual de redução do consumo de refrigeração (RedC R) de edificações
comerciais, de serviços e públicas, comparando-se a condição real com a condição de referência.
São descritos, ainda, os procedimentos para a determinação do consumo de refrigeração dos
sistemas de condicionamento de ar, bem como do coeficiente de eficiência energética do sistema de
condicionamento de ar para refrigeração (CEER). Os critérios de equipamentos e de sistemas de
condicionamento de ar para elegibilidade à classificação A estão apresentados no item 7, subitem
7.1.

O procedimento para a avaliação da eficiência energética do sistema de condicionamento de
ar quanto ao consumo de refrigeração são apresentados neste anexo. Este está dividido em
tópicos, e sua estrutura está representada na Figura 84.
Figura 84 – Estrutura dos tópicos do Anexo B.II

B.II.1. Determinação do percentual de
redução do consumo de refrigeração

B.II.4.1.1 Com base no COP: No caso de
aparelhos de condicionamento de ar do tipo
janela ou split de velocidade fixa.

B.II.2. Determinação do consumo de
refrigeração da edificação real e
condição de referência
B.II.3.
Considerações
gerais

B.II.4.1.2 Com base no IDRS: Para
aparelhos de condicionamento de ar do tipo
split com inverter.
B.II.4.1. Sistemas
com capacidade igual
ou inferior a 17,6 kW
(60.000 BTU/h)

B.II.4. Cálculo
da eficiência do
sistema

B.II.4.2. Sistemas com
capacidade superior a
17,6 kW (60.000
BTU/h)

B.II.4.1.3 Com base no CSPF: Para
aparelhos de condicionamento de ar do tipo
split com inverter, o cálculo do CEE R pode
ser adaptado para climas específicos.

B.II.4.2.1. Com
base no SPLV

Ao utilizar este
método, o CEE R é
igual ao SPLV
calculado.

B.II.4.2.2. Com base
no fator de
ponderação K

Para sistemas que
não apresentarem o
cálculo do SPLV
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A fim de facilitar o levantamento dos fatores para a avaliação do sistema de condicionamento
de ar, apresenta-se na Figura 85 um fluxo de trabalho.
Figura 85 – Fluxo de trabalho do Anexo B.II

1

•Determinar a capacidade do sistema
•Se inferior a 17,6kW, B.II.4.1.
•Se superior a 17,6kW, B.II.4.2.

•Calcular a eficiência do sistema (B.II.4)

2
•Determinar o consumo de refrigeração de real e de referência (B.II.2)

3
•Determinação do percentual de redução de consumo de refrigeração (B.II.1)

4

Para exemplificar o cálculo do percentual de redução do consumo de refrigeração,
apresentam-se o Exemplo 1, apresentado no Anexo A, que se refere a um sistema com
capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h). Este exemplo também foi utilizado
no Anexo B.I Envoltória. Trata-se de uma edificação de uso de escritório e foi considerado
para as cidades de São Paulo e Cuiabá. Na Figura 86 representa-se em cor verde as áreas
condicionadas, sendo estas a sala de espera/recepção, a sala de reuniões e o escritório.
Adotou-se um ar condicionado split com inverter no escritório (24.000 BTU/h e 7,032 kW),
e dois splits de velocidade fixa, um na sala de reuniões e outro na sala de espera (9.000 BTU/h
e 2,637 kW cada).
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Figura 86 – Edifício exemplo 1, de capacidade inferior a 17,6kW

B.II.1 Determinação do percentual de redução do consumo de refrigeração
A determinação do percentual de redução do consumo de refrigeração (RedC R) deve ser realizada
a partir dos valores do consumo de refrigeração do sistema de ar condicionado da edificação na
sua condição real (CR,real), e condição de referência (CR,ref), seguindo a equação B.II.1.

RedCR = ((CR,ref − CR,real ) / CR,ref ).100

Equação (B.II.1)

Onde:
RedCR é o percentual de redução do consumo de refrigeração (%);
CR,ref é o consumo de refrigeração da edificação na sua condição de referência (kWh/ano);
CR,real é o consumo de refrigeração da edificação real (kWh/ano).

A determinação do percentual de redução do consumo de refrigeração é realizada a partir dos
cálculos de determinação do consumo e do coeficiente de eficiência energética do sistema de
condicionamento de ar para refrigeração, apresentados nos itens B.II.2 e B.II.4,
respecivamente.
Para sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h), deve-se somar
os consumos da sala de reuniões e recepção com o consumo do escritório, determinados por
métodos diferentes. Para a cidade de São Paulo considera-se o cálculo pelo CSPF no
ambiente de escritório, e em Cuiabá considera-se o resultado de IDRS de CR,real. Os valores
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de CR,real e CR,ref para cada método e sala são apresentados no item B.II.2 e indicados a seguir,
juntamente com o cálculo de RedCR. Calcula-se:


São Paulo:
Com base na determinação de consumo pelo COP na sala de espera e de reuniões e
CSPF no escritório, tem-se o consumo total da edificação real, e calcula-se o
percentual de redução de consumo:
CR,real = 676,81 + 297,47 = 974,27 kWh/ano
CR,ref = 3.226,61 kWh/ano
RedCR = ((CR,ref − CR,real ) / CR,ref ) × 100
RedCR = ((3.226,61 − 974,27) / 3.226,61 ) × 100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐑 = 𝟕𝟎%



Cuiabá:
Com base na determinação de consumo pelo COP na sala de espera e de reuniões e
IDRS no escritório, tem-se consumo total da edificação real, e calcula-se o percentual
de redução de consumo:
CR,real = 3.408,93 + 1.439,94 = 4.848,87 kWh/ano
CR,ref = 10.739,59 kWh/ano
RedCR = ((CR,ref − CR,real ) / CR,ref ).100
RedCR = ((10.739,59 − 4.848,87) / 10.739,59 ).100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐑 = 𝟓𝟓%

B.II.2 Determinação do consumo de refrigeração
Para calcular o consumo de refrigeração da edificação real (CR,real), é necessário obter a carga
térmica total anual da edificação real (CgTTreal), conforme apresentado no anexo B.I, e o coeficiente
de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para refrigeração (CEE R), conforme
apresentado no item B.II.2. O cálculo do consumo de refrigeração da edificação real (C R,real) é
descrito pela equação B.II.2.
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CR,real = CgTTreal /CEER

Equação (B.II.2)

Onde:
CR,real é o consumo de refrigeração da edificação real (kWh/ano);
CgTRreal é a carga térmica total anual (kWh/ano) da edificação real;
CEER é coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para refrigeração.
De forma análoga, a carga térmica total anual da edificação em sua condição de referência (CgTTref)
deve ser utilizada para o cálculo do consumo de refrigeração da edificação na condição de referência
(CR,ref), como descrito na equação B.II.3.

CR,ref = CgTTref / 2,6

Equação (B.II.3)

Onde:
CR,ref é o consumo de refrigeração da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CgTTref é a carga térmica total anual (kWh/ano) da edificação em sua condição de referência.

Após determinados os valores de CEER, apresentados no item B.II.4, realiza-se o cálculo de
determinação do consumo de refrigeração para o sistema avaliado.
Para sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h), o cálculo de
determinação do consumo de refrigeração da edificação real é apresentado para os três
métodos de obtenção do CEER, comentados anteriormente. Os valores de carga térmica foram
calculados no item B.I.2 para o Exemplo 1 e são apresentados a seguir, assim como os valores
de carga térmica total da condição real para cada cidade. É importante ressaltar que, conforme
a descrição do Exemplo 1 no início do anexo, a sala de reuniões e a sala de espera são
avaliados pelo COP, enquanto que o escritório é avaliado pelo IDRS e pelo CSPF. Logo,
considera-se a carga térmica referente a cada sistema e calcula-se:


São Paulo:
Com base no COP, onde CEER = 3,44:
CgTreal espera e reuniões = 2.328,21 kWh/ano
CR,real = CgTTreal /CEER
CR,real = 2.328,21 / 3,44
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟔𝟕𝟔, 𝟖𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Com base no IDRS, onde CEER = 6,19:
CgTreal escritório = 1.915,70 kWh/ano
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𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟑𝟎𝟗, 𝟒𝟖 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Com base no CSPF, onde CEER = 6,44:
CgTreal escritório = 1.915,70 kWh/ano
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟐𝟗𝟕, 𝟒𝟕 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá:
Com base no COP, onde CEER = 3,44:
CgTreal espera e reuniões = 11.726,72 kWh/ano
CR,real = CgTTreal /CEER
CR,real = 11.726,72 /3,44
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟑. 𝟒𝟎𝟖, 𝟗𝟑 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Com base no IDRS, onde CEER = 6,20:
CgTreal escritório = 8.927,64 kWh/ano
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟏. 𝟒𝟑𝟗, 𝟗𝟒 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Com base no CSPF, onde CEER = 5,21:
CgTreal escritório = 8.927,64 kWh/ano
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟏. 𝟕𝟏𝟑, 𝟓𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨

Para o cálculo do consumo de refrigeração da edificação em sua condição de referência, é
necessário obter o valor da carga térmica total anual da edificação na mesma condição,
também calculadas no Anexo B.I – Envoltória. Este cálculo tem apenas a variável de carga
térmica total anual e, portanto, considera para todos os sistemas o CEER equivalente a 2,6.
Assim, a obtenção do consumo de refrigeração na condição de referência independente do
método utilizado para obter o valor de CEER. Logo, considera-se o valor total da carga térmica
anual na condição de referência para São Paulo e para Cuiabá:
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São Paulo, em que CgTTref = 8.389,18 kWh/ano
CR,ref = CgTTref / 2,6
CR,ref = 8.389,18 / 2,6
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐟 = 𝟑. 𝟐𝟐𝟔, 𝟔𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨



Cuiabá, em que CgTTref = 27.922,92 kWh/ano
CR,ref = CgTTref / 2,6
CR,ref = 27.922,92 / 2,6
𝐂𝐑,𝐫𝐞𝐟 = 𝟏𝟎. 𝟕𝟑𝟗, 𝟓𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨

B.II.3 Considerações gerais
Os sistemas de condicionamento de ar, independentemente de sua capacidade de refrigeração e
aplicação, devem proporcionar adequada qualidade do ar interior, conforme norma ABNT NBR
16401 - Parte 3, em sua versão vigente.
Os ambientes destinados aos “Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, (EAS)” devem
proporcionar adequada qualidade do ar interior, conforme norma ABNT NBR 7256, em sua versão
vigente, e quando por ela regidos.
A vazão de ar externo deve ser dimensionada para que a geração interna de CO2 atinja no máximo
a elevação de 700 PPM sobre a concentração de CO2 do ar externo.
Os filtros de ar da vazão do ar externo e da insuflação devem ser selecionados de forma a manter a
concentração máxima de material particulado PM2,5 a um valor máximo de 30 µg/m3, média de 24
horas.
As cargas térmicas de projeto do sistema de aquecimento e refrigeração de ar devem ser calculadas
de acordo com as normas e manuais de engenharia de comprovada aceitação nacional ou
internacional, como por exemplo, a última versão do ASHRAE Handbook of Fundamentals e a
norma ABNT NBR 16401 - Parte 1, em sua versão vigente.
Quando o somatório das áreas condicionadas de toda a edificação apresentar carga térmica
superior a 350 kW, deve-se adotar um sistema de condicionamento de ar central, ou comprovar que
os sistemas individuais consomem menos energia para as condições de uso previstas para a
edificação.
Em edificações com sistema de ar condicionado central, devem ser especificadas as áreas onde seja
comprovadamente melhor instalar sistemas individuais. O somatório da carga térmica das áreas
atendidas por sistemas individuais não poderá ser superior a 180 kW.
No caso de equipamentos com diferentes eficiências, e na avaliação para sistemas com capacidade
igual ou inferior a 17,6 kW, deve ser utilizado um valor de eficiência único, resultante da média
ponderada das eficiências dos equipamentos considerados.
Quando houver áreas condicionadas no subsolo, estes devem fazer parte da avaliação do sistema
de condicionamento de ar. Se estes ambientes atenderem a mais de uma edificação, deve-se dividir
a área do subsolo entre as edificações atendidas pelo sistema, sendo a área distribuída
proporcionalmente à área de projeção das edificações.

Neste caso, deve-se considerar que ambientes condicionados localizados no subsolo como
zonas térmicas internas.
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No caso de um embasamento único, comum a dois ou mais blocos edificados, e que possua apenas
ambientes de permanência transitória (ex.: hall e garagem) da mesma forma que o subsolo, o
condicionamento de ar deve ser avaliado de maneira proporcional, com base nas áreas dos blocos.
No caso de edificações com blocos de edifícios interligados por um bloco ou mais condicionados,
fazendo parte do sistema de condicionamento de ar central que atende aos blocos principais, o
sistema de condicionamento central será avaliado como um todo, e sua área condicionada do bloco
de ligação computada normalmente no consumo final.
Em edificações com átrio, ou pátio, ou jardim de inverno descoberto, o condicionamento de ar não
poderá ser avaliado, pois estes são configurados como ambientes externos.
Em edificações com átrio, ou pátio, ou jardim de inverno coberto, o condicionamento de ar deve ser
avaliado, quando existir, pois estes são configurados como ambientes internos. No caso do átrio
possuir área de permanência prolongada (APP), e não ser condicionado, as horas de conforto devem
ser comprovadas e avaliadas de acordo com o método referente às edificações ventiladas
naturalmente, descrito no subitem B.I.2.3.
Ambientes com átrios, pátios ou jardins de inverno que permitem a passagem da ventilação natural,
não devem ser considerados como ambientes internos, e, portanto, o condicionamento de ar não
existirá nestas áreas.

B.II.4 Cálculo da eficiência do sistema
Para os sistemas de condicionamento de ar de edificações comerciais, de serviços e públicas, devese realizar o cálculo do coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar
para refrigeração (CEER). Seis métodos são listados para o cálculo do CEER, de acordo com a
capacidade e o tipo do sistema de condicionamento de ar.
1)
Para sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h), o cálculo do
CEER deve ser realizado por um dos três métodos abaixo:
1-A) com base no COP;
1-B) com base no IDRS;
1-C) com base no CSPF.
2) Para sistemas com capacidade superior a 17,6 kW (60.000 BTU/h), o cálculo do CEER deve ser
realizado por um dos três métodos abaixo:
2-A) com base no SPLV;
2-B) com base no fator de ponderação K;
2-C) com base em simulação computacional.

B.II.4.1

Sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h)
Nestes sistemas, o cálculo do CEER deve ser realizado com base no COP, ou no IDRS, ou no CSPF,
de acordo com as especificidades do sistema de condicionamento de ar.

Para a representação do cálculo do coeficiente de eficiência energética de condicionamento
de ar para refrigeração de sistemas com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000
BTU/h), considera-se o edifício Exemplo 1, apresentado no Anexo A e no início deste anexo.
Foram adotadas tecnologias diferentes em cada ambiente da edificação exemplo. No
escritório adotou-se o sistema split com inverter (24.000 BTU/h e 7,032 kW); na sala de
reuniões e na recepção adotou-se, em cada uma, um split de velocidade fixa (9.000 BTU/h e
2,637 kW).
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O cálculo de CEER deve ser realizado por meio de um dos três métodos indicados na INI-C:
com base no COP; ou com base no IDRS; ou com base no CSPF. Estes métodos serão
abordados e exemplificados adiante.

B.II.4.1.1

Com base no COP
No caso de aparelhos de condicionamento de ar do tipo janela ou split de velocidade fixa, é
obrigatório utilizar este método para calcular o CEE R, segundo a equação B.II.4.

CEER = 1,062 ∗ COPR

Equação (B.II.4)

Onde:
CEER é o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para refrigeração;
COPR é o coeficiente de performance para refrigeração do aparelho de condicionamento de ar.

O CEER, neste método, é calculado a partir do valor de COPR, obtido por meio da tabela de
consumo/eficiência energética do respectivo equipamento de condicionamento de ar,
utilizado na avalição do sistema - caso o aparelho seja etiquetado pelo Inmetro. Visto que a
sala de reuniões e a recepção têm split de velocidade fixa como equipamento de
condicionamento de ar instalado, adota-se o COPR
A Tabela 11 a seguir indica os valores adotados na edificação exemplo para avaliação do
sistema com base no valor de COPR.
Tabela 11 – Valores adotados da edificação exemplo

-
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220 Vac

220
Vac

-

127
Vac

220
Vac

(Vac)

220

2,637

220
Vac
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kWh/mês
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2.637

127
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DE ENERGIA

-

1.3955,04
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A

kW

W

3,24
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-

KJ/
h

POTÊNCIA
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815

BTU/
h

9.000

CAPACIDADE DE
BOMBEAMENTO

Conforme indicado na tabela, o COPR equivale a 3,24 W/W. Portanto, tem-se, segundo
Equação B.II.4:
CEER = 1,062 × COPR
CEER = 1,062 × 3,24
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𝐂𝐄𝐄𝐑 = 𝟑, 𝟒𝟒

Como o a única variável para o cálculo do CEER é o valor do COPR do equipamento, o valor
de CEER será o mesmo para as duas cidades avaliadas, São Paulo-SP e Cuiabá-MT.
B.II.4.1.2

Com base no IDRS
Para aparelhos de condicionamento de ar do tipo split com inverter, o CEER pode ser calculado a
partir do Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS), obtido com base nas tabelas de
eficiência energética disponibilizadas na página do Inmetro (índices novos – IDRS):
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores.asp>. Alternativamente, o IDRS
pode ser obtido por meio da interface web, disponível em: <http://pbeedifica.com.br/cspf/>.
O IDRS possui vantagens sobre o COP, pois considera o desempenho da máquina em carga parcial
de interpolações em 50% e 100% de carga, considerando o sistema de condicionamento de ar para
um clima brasileiro médio.
Após o cálculo do IDRS, a carga térmica total anual da condição real (CgTTreal), proveniente de toda
a edificação (em kWh/ano) deve ser obtida, seguindo as instruções do item B.I.2 e utilizando a
interface
web
do
metamodelo
comercial,
disponível
em:
<http://pbeedifica.com.br/redes/comercial/index_with_angular.html#>.
Os sistemas de condicionamento de ar devem incluir os requisitos de qualidade do ar interior e de
conforto térmico da ABNT NBR 16401, em sua versão vigente. A potência do equipamento de
renovação de ar deve ser incluída na potência total do sistema para o cálculo do CEE R.
A carga térmica total anual da edificação (CgTTreal), o IDRS e a potência do equipamento de
renovação de ar (Wvent) devem ser utilizados no cálculo do CEE R, como demonstrado na equação
B.II.5.

CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /IDRS) + Wvent

Equação (B.II.5)

Onde:
CEER é o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para refrigeração;
CgTTreal é a carga térmica total anual (kWh/ano) da edificação real;
IDRS é o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal;
Wvent é a potência do equipamento de renovação de ar.

O cálculo de determinação do CEER com base no valor de IDRS foi realizado considerando
as cidades de São Paulo e Cuiabá. O IDRS dos equipamentos também está disponível nas
tabelas do Inmetro descritas acima, no texto da INI-C.
Para este exemplo, os valores de carga térmica total anual da condição real foram calculados
anteriormente no Anexo B.I - Envoltória deste manual. Porém, apenas o ambiente de
escritório da edificação possui split com inverter como sistema de condicionamento de ar,
com as especificações indicadas na Tabela 12. Sendo assim, considera-se a carga térmica
apenas deste ambiente, zonas 5 e 6 conforme apresentado na Figura 78, sendo estes valores
equivalentes a:
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Para a cidade de São Paulo, CgTreal escritório = 1.915,70 kWh/ano
Para a cidade de Cuiabá, CgTreal escritório = 8.927,64 kWh/ano
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ØPARCIAL
(35)

Consumo
PPARCIAL
(35)

W

W

W

W
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Wh/Wh
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V

220
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6,20
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3.516,00
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(50%) 35°C

1.844,50

W

7.032

24.000

Btu/h

CARGA TOTAL
(100%) 35°C

7.032

CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO

937,1

Tabela 12 – Especificação de variáveis de entrada

Para prosseguir com a determinação das variáveis para obtenção do CEER, calcula-se a
potência do equipamento de renovação de ar. Considera-se, portanto, que para o ambiente
avaliado, a ocupação do ambiente equivalente a 10 pessoas e o volume de renovação de ar
mínimo equivalente a 27 m³/(h.pessoa) - de acordo com o uso e segundo Resolução n° 9 da
ANVISA. Calcula-se:
Vazão miníma de renovação de ar do ambiente = 10 . 27
Vazão mínima de renovação de ar do ambiente = 270 m3 /h
A partir do valor calculado, é possível determinar o equipamento e sua respectiva potência.
Nesta edificação exemplo, utilizou-se dois ventiladores com capacidade até 275 m³/h e
potência equivalente a 103 W. Desta forma, tem-se:
Wvent = quantidade de ventiladores . potência do aparelho
Wvent = 2 × 0,103
𝐖𝐯𝐞𝐧𝐭 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟔 𝐤𝐖
Após cálculo das variáveis, o valor de CEER é obtido segundo equação B.II.5, indicada a
seguir.


São Paulo
IDRS = 6,20 Wh/Wh
CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /IDRS) + Wvent
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CEER =

1.915,70
1.915,70

( 6,20 ) + 0,206

𝐂𝐄𝐄𝐑 = 𝟔, 𝟏𝟗


Cuiabá
IDRS = 6,20 Wh/Wh
CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /IDRS) + Wvent
8.927,64

CEER = 8.927,64
( 6,20 ) + 0,206
𝐂𝐄𝐄𝐑 = 𝟔, 𝟐𝟎

B.II.4.1.3

Com base no CSPF
Alternativamente, para aparelhos de condicionamento de ar do tipo split com inverter, o cálculo do
CEER pode ser adaptado para climas específicos em função da temperatura externa de climas
específicos e das horas de operação do sistema. O CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor),
deve ser obtido por meio da interface web, disponível em: <http://pbeedifica.com.br/cspf/>,
utilizando o arquivo climático (EPW) do clima desejado e para as horas de operação reais. A carga
térmica total anual da edificação (CgTTreal), o CSPF e a potência do equipamento de renovação de
ar (Wvent) devem ser utilizados no cálculo do CEE R, como demonstrado na equação B.II.6.

CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /CSPF) + Wvent

Equação (B.II.6)

Onde:
CEER é o coeficiente de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar para
refrigeração;
CgTTreal é a carga térmica total anual (kWh/ano) da edificação real;
CSPF é o Cooling Seasonal Performance Factor;
Wvent é apotência do equipamento de renovação de ar.

Obtém-se os respectivos valores de CSPF para cada cidade por meio dos arquivos climáticos
inseridos
na
interface
web
de
cálculo
do
CSPF,
disponível
em:
<http://pbeedifica.com.br/cspf/>. São necessárias especificações para a entrada de variáveis
na interface. As informações para valores de potência a 35°C e capacidade a 35°C foram
consideradas conforme descrito na Tabela 12, e o uso de escritório apenas durante o dia.
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Utiliza-se das mesmas variáveis de entrada na interface web, bem como os mesmos valores
de carga térmica total da condição real para cada grupo climático, apresentados no item
anterior. Estes valores são apresentados novamente a seguir:
Para a cidade de São Paulo, CgTreal escritório = 1.915,70 kWh/ano
Para a cidade de Cuiabá, CgTreal escritório = 8.927,64 kWh/ano
Wvent = 0,206 kW
Conforme Equação B.II.6, calcula-se:


São Paulo
GC 1-A
CSPF = 6,44
CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /CSPF) + Wvent

CEER =

1.915,70
1.915,70

( 6,44 ) + 0,206

𝐂𝐄𝐄𝐑 = 𝟔, 𝟒𝟒


Cuiabá
GC 24
CSPF = 5,21
CEER =

CgTTreal
(CgTTreal /CSPF) + Wvent
8.927,64

CEER = 8.927,64
(
) + 0,206
5,21
𝐂𝐄𝐄𝐑 = 𝟓, 𝟐𝟏
B.II.4.2

Sistemas com capacidade superior a 17,6 kW (60.000 BTU/h)
Nestes sistemas, o CEER pode ser calculado pelo SPLV ou pela alternativa que adota o fator de
ponderação K. Caso a opção escolhida seja a simulação computacional, o percentual de redução
de consumo para a refrigeração (RedCR) é obtido diretamente.
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B.II.4.2.1

Com base no SPLV
O SPLV é uma média ponderada da relação do perfil de carga térmica anual sobre o perfil de
consumo de energia anual de todo o sistema de condicionamento de ar ao longo do ano, porém de
forma simplificada, resultante de quatro condições de carga (100%, 75%, 50% e 25%). Ao utilizar
este método, o CEER é igual ao SPLV calculado.
O SPLV utiliza o mesmo método de cálculo do IPLV (Integrated Part Load Value) para os
equipamentos, porém abrange todos aqueles envolvidos no sistema de ar condicionado (incluindo
os equipamentos de refrigeração e o consumo de energia dos periféricos necessários para o
funcionamento completo do sistema de condicionamento de ar). Além disso, o cálculo do SPLV
considera o grupo climático onde o sistema será instalado, as horas de operação ao longo do dia, a
tipologia da edificação e o tipo de sistema de condicionamento de ar.
A planilha de cálculo do SPLV, para os quatro sistemas (listados na tabela B.II.1), está disponível
em: <http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/PBE-Edifica-SPLV-AC-20201026.xlsm>. O
preenchimento da planilha deve ser realizado com os dados de projeto do sistema de
condicionamento de ar. O procedimento de cálculo e as instruções de uso estão contidos na própria
planilha. A planilha apresenta abas diferentes por tipo de sistema: expansão direta, expansão
indireta e VRF. As variáveis de entrada necessárias para a utilização das planilhas estão
subdivididas em categorias, como listadas na tabela B.II.1.

Expansão Direta
Condensação a Água - circuito aberto (Torre) ou fechado (Dry Cooler)?
Mínima temp. entrada de água de resfriamento
Qtde Dry Coolers/Qtde Torres
Vazão de água por Dry Cooler/Vazão de água por torre
Potência nominal do motor
Approach na saída (temp. saída - TBS ar exterior)
Inversor de frequência no(s) ventilador(es)?
Válvula de bloqueio motorizada na entrada de água?

AgGel-Variavel-Cond Água

AgGel-Variavel-Cond Ar

Expansão Direta - Cond Água

Expansão Direta - Cond Ar

Variáveis de entrada
Geral
Grupo climático
Horas de funcionamento do sistema
Carga térmica total - pico verão
COP – 25%, 50%, 75%, 100%

AgGel-Prim-Sec-Cond Ar

Sistemas

AgGel-Prim-Sec-Cond Água

Tabela B.II.1 – Variáveis de entrada necessárias para o uso da planilha de cálculo do SPLV

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

Chiller
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BAGs (circuitos secundários/variável)
Capacidade de projeto dos circuitos de distribuição
DT - água gelada
Perda de pressão - ramal fan-coil referência
Vazão de água por bomba
Vazão de água total no circuito
Perda de pressão total no circuito
Altura manométrica da bomba
Eficiência da bomba

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

BACs
Quantidade de BACs operantes
DT - água refrigeração
Perda de pressão
Vazão de água por bomba
Altura manométrica da bomba
Eficiência da bomba
Potência motor
Bombas em barrilete ou dedicadas?
Controle de vazão?

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

AgGel-Variavel-Cond Ar

√
√
√
√
√
√

Expansão Direta - Cond Ar

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Expansão Direta - Cond Água

√
√
√
√
√
√
√

AgGel-Variavel-Cond Água

BAGs (circuito primário)
Quantidade de BAGs operantes
Vazão de água por bomba
Altura manométrica da bomba
Eficiência da bomba
Potência nominal do motor
Bombas em barrilete ou dedicadas?
Controle de vazão?

Quantidade de chillers operantes
Capacidade projeto - 1 chiller
DT - água gelada nos chillers
Perda de pressão - chillers
Vazão mínima permitida no chiller
Temperatura de entrada de água de refrigeração mínima

AgGel-Prim-Sec-Cond Ar

AgGel-Prim-Sec-Cond Água
√
√
√
√

Sistemas

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Torres
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AgGel-Variavel-Cond Ar

Expansão Direta - Cond Água

Expansão Direta - Cond Ar

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

√
√
√

Condicionadores de ar
Carga térmica
Potência eixo do ventilador
Quantidade de fan coils/AHUs
Face (N, S, L, O)
Qtde total de unidades operantes
Capacidade projeto - 1 unidade
Qtde de evaporadoras por unidade condensadora

B.II.4.2.2

AgGel-Variavel-Cond Água

Ventiladores para renovação do ar externo
Ventiladores de ar externo - qtde
Vazão de ar
Temperatura do ar de referência (para seleção do ventilador)
Pressão estática
Eficiência do ventilador

AgGel-Prim-Sec-Cond Ar

√
√
√
√
√
√

AgGel-Prim-Sec-Cond Água

Quantidade de torres
Vazão de água por torre
Potência nominal do motor
Approach na bacia da torre (temperatura de saída - TBU)
Inversor de frequência no ventilador?
Válvula de bloqueio motorizada na entrada?

Sistemas

√
√
√
√
√
√

Com base no fator de ponderação K
Para os sistemas de condicionamento de ar que não apresentarem o cálculo do SPLV para a
determinação da eficiência, um cálculo alternativo deve ser apresentado a partir dos requisitos de
eficiência dos equipamentos, conforme o tipo de equipamento aplicado. Neste método, o CEE R é
igual à eficiência do resfriador de líquido multiplicada pelo fator de ponderação K, que varia com
o grupo climático considerado, segundo a tabela B.II.2.

Tabela B.II.2– Valor de ponderação de acordo com o grupo climático
Fator de ponderação (K)
Grupo climático (GC)
Condensação à ar
Condensação à água
1a,1b,2,3,5,6,7,9,10
0,58
0,52
4,8,11,12,13,14,17,21

0,62

0,56
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15,16,18,19,20,22,23,24

B.II.4.2.3

0,64

0,58

Com base em simulação computacional
O método com base em simulação computacional permite obter diretamente o percentual de redução
de consumo para refrigeração (RedCR). Para a modelagem da edificação e do sistema de
condicionamento de ar, devem ser utilizados os valores de referência de acordo com a tipologia da
edificação, fornecidos no anexo A. Também devem ser adotadas as recomendações do método de
simulação presentes no anexo C.I.
O consumo de refrigeração da edificação real é obtido diretamente, por meio da modelagem
detalhada do sistema de condicionamento de ar da edificação.
O consumo de refrigeração da edificação em sua condição de referência necessita de uma simulação
exclusiva, na qual é utilizado um “sistema de carga ideal”, que visa quantificar a carga térmica
total anual da edificação de referência.
A carga térmica total anual da edificação de referência (CgTT ref) é utilizada para a obtenção do
consumo da edificação de referência com refrigeração (CR,ref). O consumo de refrigeração da
edificação de referência é calculado pela equação B.II.7.

CR,ref = CgTTref / 2,6

Equação (B.II.7)

Onde:
CR,ref é o consumo de refrigeração da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CgTTref é a carga térmica total anual (kWh/ano) da edificação em sua condição de referência.
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ANEXO B.III – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
Neste anexo são descritos os critérios para a avaliação da eficiência energética do sistema de
iluminação de edificações comerciais, de serviços e públicas quanto à determinação do percentual
de redução do consumo do sistema de iluminação, bem como do consumo energético deste sistema,
além da potência de iluminação total instalada.
Podem ser avaliados por este método os sistemas de iluminação artificial ou sistemas de iluminação
artificial com o aproveitamento da luz natural.
Devem fazer parte da classificação as áreas internas da edificação iluminadas artificialmente,
incluindo APPs e APTs, e as áreas cobertas externas da edificação iluminadas artificialmente, tal
como marquises.
Excetuam-se os sistemas que forem complementares à iluminação geral e com controle
independente, presentes nas seguintes situações:
a) Iluminação de destaque projetada como elemento essencial para iluminar objetos em
galerias, museus e monumentos;
b) Iluminação contida ou parte integrante de equipamentos ou instrumentos, desde que
instalada pelo próprio fabricante, como lâmpadas de refrigeradores e geladeiras;
c)

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

d) Iluminação contida em refrigeradores e freezers, tanto abertos quanto fechados por vidro;
e)

Iluminação totalmente voltada ao aquecimento de alimentos e em equipamentos utilizados
em sua preparação;

f)

Iluminação totalmente voltada ao crescimento de plantas ou para sua manutenção;

g) Iluminação em ambientes especificamente projetados para uso de deficientes visuais;
h) Iluminação em vitrines de lojas varejistas, desde que a área da vitrine seja fechada por
divisórias cuja altura alcance o forro;
i)

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

j)

Iluminação totalmente voltada à propaganda ou à sinalização;

k)

Sinais indicando saída e luzes de emergência;

l)

Iluminação à venda ou sistemas de iluminação para demonstração com propósitos
educacionais;

m) Iluminação para fins teatrais, incluindo apresentações ao vivo e produções de filmes e
vídeos;
n) Áreas de jogos ou atletismo com estrutura permanente para captação de imagens e
transmissão pela televisão; e
o) Iluminação de tarefa conectada diretamente em tomadas, como luminária de mesa.
Para a classificação do sistema de iluminação artificial, é necessário determinar a potência de
iluminação total da edificação real (PIT), conforme o item B.III.3, a potência de iluminação limite
para a classificação A (PILA) e para a condição de referência para classificação D (PI LD), conforme
o item B.III.4. As condições de elegibilidade para a classificação A estão descritos no item 7, subitem
7.2.
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O sistema de iluminação artificial é considerado em dois momentos na INI-C: Na avaliação
da envoltória e, quando solicitada, na avaliação individual do sistema de iluminação.
A avaliação do sistema de iluminação é obrigatória para a ENCE geral da edificação e
opcional para parcial, a ser decidido pelo solicitante. Para avaliar este sistema, apresentado
nesse Anexo, recomenda-se seguir o fluxo de trabalho apresentado na Figura 87.
Figura 87 – Fluxo de trabalho do Anexo B.III

1

• Avaliar a edificação segundo a divisão de usos e escolher o método
•Método do edifício completo (B.III.4.1)
•Método das atividades (B.III.4.2.)

• Determinar a potência de iluminação limite para a condição de referência (B.III.4.)

2
• Cálculo da potência de iluminação total da edificação real (B.III.3.)

3

4

5

• Determinação do consumo de iluminação (B.III.2.)
•Informativo

• Determinação do percentual de redução do consumo de iluminação (B.III.1.)
•Informativo

O presente anexo considera o Exemplo 1, apresentado no Anexo A, para representar o
procedimento de avaliação de eficiência energética do sistema de iluminação pelo método do
edifício completo (item B.III.4.1) e subsequentes fases do fluxo de trabalho. Já para
representar o levantamento da potência de iluminação limite pelo método das atividades do
edifício (item B.III.4.2) utilizou-se o Exemplo 2.
B.III.1 Determinação do percentual de redução do consumo de iluminação
A determinação do percentual de redução do consumo de iluminação (RedCIL) deve ser realizada a
partir dos valores do consumo de iluminação da edificação na sua condição real (CIL,real), e condição
de referência (CIL,ref), seguindo a equação B.II.1.
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RedCIL = ((CIL,ref − CIL,real ) / CIL,ref ).100

Equação (B.III.1)

Onde:
RedCIL é o percentual de redução do consumo de iluminação (%);
CIL,ref é o consumo de iluminação da edificação na sua condição de referência (kWh/ano);
CIL,real é o consumo de iluminação da edificação real (kWh/ano).

Como apresentado no fluxograma introdutório do Anexo B.III, o cálculo do percentual de
redução do consumo de iluminação é possível a partir dos subsequentes cálculos de potências
reais e limites da edificação, bem como seus respectivos consumos.
Sendo assim, baseando-se nos dados do Exemplo 1, apresentado no item B.III.2, têm-se que:
CIL, real = 2.358,72 kWh/ano
CIL, referência = 5.062,02 kWh/ano
Logo:
RedCIL = ((CIL,ref − CIL,real ) / CIL,ref) ×100
RedCIL = ((5.062,02 − 2.358,72) / 5.062,02) ×100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐈𝐋 = 𝟓𝟑, 𝟒%
B.III.2 Determinação do consumo de iluminação
O consumo de energia elétrica do sistema de iluminação da edificação real (C IL,real) é determinado
pela multiplicação entre a potência de iluminação total instalada e o seu tempo de uso (valor
variável de acordo com a tipologia da edificação, ver tabelas do anexo A), conforme a equação
B.III.2.

CIL,real = PIT . (h . Nano)

Equação (B.III.2)

Onde:
CIL,real é o consumo do sistema de iluminação da edificação real (kWh/ano);
PIT é a potência de iluminação total instalada (kW);
h são as horas de uso da edificação por dia;
Nano é o número de dias de ocupação ao ano.
O consumo de energia elétrica do sistema de iluminação da edificação em sua condição de referência
(CIL,ref) deve ser determinado pela multiplicação entre a potência de iluminação limite para a
classificação D (PILD) e o seu tempo de uso, conforme a equação B.III.3. A PILD pode ser
determinada pelos métodos descritos nos subitens B.III.4.1 e B.III.4.2.

CIL,ref = PILD . (h . Nano)

Equação (B.III.3)
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Onde:
CIL,ref é o consumo do sistema de iluminação (kWh/ano);
PILD é a potência de iluminação limite para a classificação D (kW);
h são as horas de uso da edificação por dia;
Nano é o número de dias de ocupação ao ano.

Assim como no Anexo B.I, utiliza-se o edifício Exemplo 1 de uso de escritório para a
representação e determinação de eficiência energética de iluminação. Considera-se o número
de dias de ocupação no ano equivalente a 260 dias e o período de ocupação equivalente a 10
horas diárias, segundo a Tabela A.1 do Anexo A. Logo, calculam-se os consumos da
condição real e de referência a partir das potências calculadas nos itens B.III.3 e B.III.4.1.
h = 10 horas
Nano = 260 dias
PILD = 1.946,93 W
PIT = 907,2 W
CIL,real = PITreal . (h . Nano)
CIL,real = 907,2 W. (10 h . 260 dias)
𝑪𝑰𝑳,𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟑𝟓𝟖, 𝟕𝟐 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐
CIL,ref = PILD . (h . Nano)
CIL,ref = 1.946,93. (10 . 260)
𝑪𝑰𝑳,𝒓𝒆𝒇 = 𝟓. 𝟎𝟔𝟐, 𝟎𝟐 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐
B.III.3 Cálculo da potência de iluminação total da edificação real
A potência instalada de iluminação total deve considerar a potência referente a todos os conjuntos
de luminárias instalados, incluindo as lâmpadas, reatores, transformadores e sistemas de controles
da edificação em sua condição real (PITreal).
Nota 1: se existirem dois ou mais sistemas de iluminação independentes para atender as atividades
de um mesmo espaço, e estes estiverem equipados com um sistema de controle que evite o seu uso
simultâneo, a avaliação da potência instalada deste espaço deve considerar a potência instalada do
sistema de maior potência.
A potência de iluminação total da edificação deve resultar da soma das duas parcelas do sistema de
iluminação: 1) a parcela sem controle automatizado; e, 2) a parcela de luminárias controladas por
sensores. Se não houver a inserção de sensores, a parcela controlada deve ser nula, e a potência de
iluminação total deverá ser equivalente à potência instalada sem controle automatizado. A potência
de iluminação em uso deve ser determinada conforme o item B.III.3.1.
A potência de iluminação total da edificação real é representada pela equação B.III.4.
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PITreal = ∑(PIU ) + ∑( PI) + PASP

Equação (B.III.4)

Onde:
PIT,real é a potência de iluminação total (W);
PIU é a potência de iluminação em uso (W);
PI é a potência de iluminação sem controle automatizado (W).

A edificação real possui projeto luminotécnico com a definição das potências totais por
ambiente, além de controle com sensor de ocupação dimerizável com desligamento
automático em banheiros, copa e depósito. Caso algum ambiente não possua projeto de
iluminação, deve ser calculado o PASP a partir da equação B.III.4.
Após o ajuste de potência destes ambientes, juntamente com a potência instalada no restante
da edificação (escritório, sala de espera e sala de reuniões), calcula-se o PIT,real:
PIu, banheiros, copa e depósito = 115,2 W
PIsala de reuniões = 144 W
PIescritório= 432 W
PIsala de espera = 216 W
PITreal = ∑(PIU ) + ∑( PI)
PITreal = 115,2 W + (144 W + 432 W + 216 W)
𝐏𝐈𝐓𝐫𝐞𝐚𝐥 = 907,2 W
Nota 2: para edificações que englobem mais de uma tipologia descrita pelo anexo A, com diferentes
horas de ocupação, deve-se individualizar a potência instalada de iluminação total para cada uma
das tipologias. A separação das potências por atividade é necessária para a determinação do
consumo de iluminação.
Nos casos de ambientes sem projeto luminotécnico, ou, sem a instalação do sistema de iluminação
durante a inspeção em campo, a potência de iluminação da condição real destes ambientes deverá
ser calculada pela equação B.III.5.

PASP = (1,5 ∙ PILD )

Equação (B.III.5)

Onde:
PASP é a potência de iluminação de ambientes sem projeto luminotécnico, ou, sem sistema instalado no momento
da inspeção em campo da edificação (W);
PILD é a potência de iluminação limite para a classificação D (W).

B.III.3.1 Cálculo da potência de iluminação em uso
Conjuntos de luminárias destinados à iluminação geral, cujo funcionamento seja otimizado por
algum dispositivo de controle automatizado, podem ter a sua potência instalada reduzida com base
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no fator de ajuste de potência (FAP). Os valores dos fatores de ajuste de potência (FAP), conforme
o tipo de controle das luminárias, devem ser adotados segundo a tabela B.III.1.
Tabela B.III.1 – Fatores de ajuste da potência instalada em função do tipo de controle das luminárias
Fator de ajuste de
potência (FAP)

Tipo de controle
Controle sensível à luz natural - por passos ou dimerizável
Controle com sensor de ocupação dimerizável com desligamento automático
Controle dimerizável com programação e desligamento automático

0,9
0,8
0,95

A redução do consumo de energia da edificação a partir do aproveitamento da iluminação natural
por meio da instalação de fotossensores pode ser contabilizada pelo método simplificado utilizando
o fator de ajuste de potência (FAP); ou, por meio da simulação de iluminação natural, conforme
descrito no item C.II.
A potência instalada de iluminação em uso (PI U) deve ser calculada por meio da potência de
iluminação controlada por sensores (PIC) e o fator de ajuste de potência (FAP), quando aplicável,
conforme a Equação B.III.6.

PIU = ∑[(PIC . FAP)]

Equação (B.III.6)

Onde:
PIU é a potência de iluminação em uso (W);
PIC é a potência de iluminação controlada por sensores (W); e
FAP é o fator de ajuste de potência conforme o tipo de controle.

Utiliza-se o exemplo do item B.III.4.1 para o cálculo da potência de iluminação real. A
Tabela 13 a seguir apresenta os dados de área dos ambientes e suas respectivas potências
instaladas. Considera-se que a área da copa, dos banheiros e do depósito possuem controle
com sensor de ocupação dimerizável com desligamento automático, sendo assim, estes
ambientes possuem Fator de Ajuste de Potência de 0,8.
Tabela 13 – Dados de iluminação por ambiente
Ambiente
Sala de reuniões
Escritório
Sala de espera
WC 1
WC 2
Copa
Depósito

Área (m²)
23,28
46,56
40,32
6,98
6,98
6,98
6,98

Sensor
Não possui
Não possui
Não possui

PI (W)
144
432
216
36
Dimerizável
36
com
desligamento
36
automático
36

FAP
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8

Conforme a Tabela 13, consideram-se para o cálculo de PIu apenas os banheiros, a copa e o
depósito. Logo:
PIbanheiro 1 = 36 W
PIbanheiro 2 = 36 W
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PIcopa = 36 W
PIdepósito = 36 W
FAP sensor ocupação= 0,8

PIU = ∑[(PIC . FAP)]
PIU = ∑[4 × (36 × 0,8)]
PIU = 115,2 W
O item B.III represeta o cálculo da PIT,real a partir dos dados apresentados neste item.
B.III.3.2 Considerações gerais
Incluem-se, de maneira especial, considerações específicas para alguns ambientes:
a) Ambientes iluminados no subsolo devem fazer parte da avaliação do sistema de iluminação.
Se estes ambientes atenderem a mais de uma edificação, deve-se ponderar a área do
subsolo e a potência de iluminação de acordo com a área de cada edificação;

Para exemplificar o item anterior, apresenta-se a seguir a Figura 88, na qual o pavimento
destacado em verde representa o pavimento de subsolo.
Figura 88 – Ambiente de subsolo iluminado

Visto o exemplo anterior, calcula-se a área iluminada do pavimento subsolo, e posteriormente
a área total de cada torre, considerando o número de pavimentos, para realizar a ponderação.
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AIsubsolo = 130 m x 30 m
AIsubsolo = 3.900 m²
AItorre 1 = 30 m x 50 m x 11 pavimentos
AItorre 1 = 16.500 m²
AItorre 2 = 30 m x 30 m x 7 pavimentos
AItorre 2 = 6.300 m²
AItorre 1 e 2 = 22.800 m²
Levantadas as áreas, calcula-se o percentual da área do subsolo referente a cada torre. Este
percentual deve ser utilizado tanto para ponderar a área iluminada, quanto para ponderar o
valor da potência de iluminação instalada a ser computada para cada torre. Assim:
%AIsubsolo na torre 1 = (AItorre 1/AItorre 1 e 2)*100
%AIsubsolo na torre 1 = 72%
%AIsubsolo na torre 2 = AItorre 2/AItorre 1 e 2
%AIsubsolo na torre 1 = 28%
Sendo assim, a título de exemplo, se o subsolo tivesse o total de 33.500 W de potência do
sistema de iluminação instalado, 24.120 W seria considerado para a torre 1 (72% do subsolo)
e 9.380 W para a torre 2 (28% do subsolo)
b) No caso de blocos conectados por uma cobertura única, a iluminação da cobertura deve
ser contabilizada na avaliação. Quando o sistema de iluminação de apenas um bloco for
avaliado, a iluminação da cobertura única deve ser ponderada pela área e potência dos
blocos. No caso de apenas uma parcela do bloco ser avaliada, a iluminação da cobertura
não será computada na avaliação. Este procedimento também deve ser adotado para a
iluminação de blocos de edificações interligados para a iluminação dos blocos de ligação.
Para as avaliações pelo método das atividades, a cobertura deve ser considerada como
atividade de circulação.

Tal como o item anterior, no caso de blocos conectados ou torres que compartilhem andares
ou coberturas externas, novamente o sistema de iluminação desses locais deve ser
contabilizado e distribuído entre as torres de uso. Assim como o anterior, representa-se na
Figura 89 os pavimentos de garagem, na cor rosa, que devem ser contabilizados como área
iluminada e, posteriormente, considerados na avaliação de eficiência energética de cada torre.
Conforme calculado no item anterior, tem-se que as áreas de influência de cada torre sobre
os pavimentos compartilhados é de 72% para a torre 1 (de maior volume) e 28% para a torre
2 (de menor volume), tendo em vista que a relação entre as áreas das torres permanece a
mesma.
Figura 89 – Pavimentos de garagem iluminados
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Considerando que estes pavimentos juntos têm potência instalada total de 164.970 W, retirase novamente o percentual equivalente de cada torre. Logo, 118.788 W deve ser
contabilizado na torre 1 (72% dos pavimentos conjuntos), e 46.192 W na torre 2 (28% dos
pavimentos conjuntos).
c)

Ambientes de átrio, pátio ou jardim de inverno descobertos, que permitem a ventilação
natural, configuram ambiente externo. A iluminação destas áreas não faz parte da
avaliação do sistema de iluminação. Entretanto, se forem cobertos, a iluminação destas
áreas deve ser avaliada de acordo com a função do átrio, do pátio ou jardim de inverno.

Contabilizam-se átrios, pátios ou jardins de inverno se estes se configurarem como um
ambiente interno, ou seja, se forem cobertos. Caso cobertos, a iluminação desta área deve ser
contabilizada e avaliada de acordo com o uso deste local. A Figura 90 representa a diferença
entre estes casos, em a) estando coberto, e portanto, faz parte da avaliação, e b) não sendo
coberto e, assim, não faz parte da avaliação.
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Figura 90 – Exemplo em corte de a) jardim de inverno coberto e b) jardim de inverno descoberto

d) Ambientes em que existem dois ou mais sistemas de iluminação independentes para atender
as atividades de um mesmo espaço, e estão equipados com sistema de controle que evita o
uso simultâneo, deverão ter a avaliação da potência instalada considerando a potência
instalada do sistema de maior potência.

B.III.4 Determinação da potência de iluminação limite
A determinação da potência de iluminação limite pelo método simplificado deve ser realizada por
meio de um dos seguintes métodos:
a) Método do edifício completo; ou
b) Método das atividades do edifício.
Qualquer um dos métodos pode ser escolhido, desde que seus critérios sejam atendidos.
O método do edifício completo é empregável aos edifícios com, no máximo, três atividades principais
distintas. Este método, por agrupar funções secundárias às principais, é menos detalhado e pode
não representar as necessidades de descrição da edificação.
Nota 1: no caso em que se realize a avaliação de uma parcela da edificação, este método somente é
aplicável caso a parcela avaliada represente uma das atividades listadas na tabela B.III.2, e com no
mínimo 30% da área da edificação completa.
O método das atividades do edifício estabelece densidades de potência para cada uma das atividades
separadamentee. O método da potência ajustada, utilizado em conjunto com o método das
atividades, possibilita uma adaptação na densidade de potência limite para ambientes que tenham
necessidades específicas de iluminação, oferecendo maior flexibilidade.
Nota 2: o método das atividades do edifício permite a avaliação parcial da edificação, sendo
indicado para o caso de edifícios de múltiplos proprietários em que se requer a etiqueta parcial do
sistema de iluminação.
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B.III.4.1 Método do edifício completo
O método do edifício completo atribui um único valor de densidade de potência de iluminação limite
representativo da ponderação entre a(s) atividade(s) principal(is) e as atividades secundárias da
edificação.
Para a determinação da potência de iluminação limite por meio do método do edifício completo,
deve-se identificar a(s) atividade(s) principai(s) da edificação de acordo com a tabela B.III.2, e a(s)
sua(s) respectiva(s) densidade(s) de potência de iluminação limite para a condição de referência,
equivalente à classificação D (PILD), e a condição equivalente à classificação A (PILA).
Para edificações com atividades não listadas na tabela B.III.2, deve-se adotar uma atividade
equivalente.
Nota: deve-se justificar e comprovar a utilização da atividade equivalente adotada.
O cálculo da potência de illuminação limite se dá em função do produto entre a área iluminada (AI)
de cada uma da(s) atividade(s) principal(is) da edificação e sua respectiva densidade de potência
de iluminação limite (DPIL), conforme mostra a equação B.III.7. O mesmo procedimento deve ser
realizado para a condição equivalente à classificação A.
n=3

PIL = ∑(AI . DPIL )

Equação (B.III.7)

i=1

Onde:
PIL é a potência de iluminação limite para cada classificação (A ou D) em W;
n é um número equivalente à quantidade de atividades principais da edificação, sendo no máximo três
atividades;
AI é a área iluminada para cada uma das atividades, se houver mais de uma (m²);
DPIL é a densidade de potência limite para cada uma das atividades, se houver mais de uma, em W/m².
Tabela B.III.2 – Limite máximo aceitável de densidade de potência de iluminação (DPIL) para a classificação
de eficiência pretendida – método do edifício completo
DPIL
DPIL
Função do edifício
Classif. A Classif. D
(W/m²)
(W/m²)
Academia
7,0
13,8
Armazém
5,2
10,3
Biblioteca
8,4
18,4
Bombeiros
5,7
11,0
Centro de convenções
8,7
16,8
Cinema
8,9
12,9
Comércio
11,4
21,9
Correios
7,2
13,6
Venda e locação de veículos
7,6
12,8
Escola/universidade
8,7
15,5
Escritório
8,5
14,1
Estádio de esportes
9,4
12,2
Garagem – edifício garagem
1,6
3,9
Ginásio
7,3
15,7
Hospedagem, dormitório
6,6
9,6
Hospital
11,3
18,9
Hotel
8,1
15,7
Igreja/templo
10,1
16,4
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Restaurante
Restaurante: Bar/lazer
Restaurante: Fast-food
Museu
Oficina
Penitenciária

8,4
10,7
8,5
11,4
11,2
8,6
DPIL
Classif. A
(W/m²)
8,8
8,6
8,6
12,7
6,8
9,7

Função do edifício
Posto de saúde/clínica
Posto policial
Prefeitura – Instituição governamental
Teatro
Transportes
Tribunal

13,9
15,5
14,1
16,5
18,7
15,1
DPIL
Classif. D
(W/m²)
13,6
14,9
14,4
21,8
12,0
16,4

Para o cálculo das potências de iluminação limite, definiram-se as DPIs limites dos
respectivos níveis de eficiência A e D para o uso de escritórios (Exemplo 1) e calculou-se a
área total iluminada da edificação, sendo a soma das áreas de todos os ambientes. Apresentase o cálculo:
AI = 138,08 m²
DPIL, D escritório = 14,1 W/m²
DPIL, A escritório = 8,5 W/m²
n=3

PIL = ∑(AI × DPIL )
i=1

PIL,A = 138,08 × 8,5
𝐏𝐈𝐋,𝐀 = 𝟏. 𝟏𝟕𝟑, 𝟔𝟖 𝐖

PIL,D = 138,08 × 14,1
𝐏𝐈𝐋,𝐃 = 𝟏. 𝟗𝟒𝟔, 𝟗𝟑 𝐖
B.III.4.2 Método das atividades do edifício
O método das atividades do edifício estabelece valores de densidade de potência de iluminação para
as atividades principais e secundárias separadamente. O uso deste método oferece maior
flexibilidade para a descrição do sistema de iluminação, embora resulte em mais tempo para o
cálculo da classificação da edificação.
Nota: o método das atividades do edifício permite a avaliação parcial da edificação, sendo indicado
para o caso de edifícios de múltiplos proprietários em que se requere a etiqueta parcial do sistema
de iluminação.
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B.III.4.2.1 Ajuste de potência para o método das atividades do edifício
O ajuste de potência limite de iluminação pode ser utilizado, a critério do solicitante, nas situações
listadas nos itens a e b abaixo descritos. Os pontos de iluminação aplicáveis à potência adicional
devem ter sistema de controle independente da iluminação geral, permitindo o desligamento fora do
horário de funcionamento do estabelecimento. Esta potência adicional deve ser utilizada apenas
para as luminárias específicas, sendo vedada a sua aplicação em qualquer caso que não os citados.
a) Em casos em que haja iluminação decorativa direcional, complementar à iluminação geral,
específica para ressaltar objetos, a exemplo de obras de arte. O adicional referente à
iluminação complementar de destaque não deve ultrapassar 8,1 W/m² para cada espaço.
Se ultrapassado, o valor da potência adicional não pode ser somado à potência limite.

Apresenta-se na Figura 91 um exemplo de iluminação decorativa direcional, como citado
acima.
Figura 91 – Exemplo de iluminação decorativa em obras de arte

b) Para equipamentos de iluminação instalados em áreas de vendas, não incluindo vitrines,
onde a iluminação foi projetada para o destaque de produtos. Nesse caso, deve ser
considerado um adicional na potência limite de acordo com a equação B.III.8.

PAP = 1000 + (A1 . 4,8 W/m²) + (A2 . 4,8 W/m²)
+ (A3 . 11,3 W/m²) + (A4 . 20,2 W/m²)

Equação (B.III.8)

Onde:
PAP é a potência adicional permitida (W);
A1 é a área do ambiente que não se enquadra em A2, A3 e A4 (m²);
A2 é a área do ambiente utilizado para venda de veículos, artigos esportivos e eletrônicos pequenos (m²);
A3 é a área do ambiente utilizado para venda de mobílias, roupas, cosméticos e obras de arte (m²);
A4 é a área do ambiente utilizado para venda de joias, bijuterias e porcelanas (m²).

192

B.III.4.2.2 Cálculo da potência de iluminação limite
O método das atividades do edifício atribui valores independentes de densidade de potência limite
(DPIL) para as diferentes atividades da edificação. As atividades podem ser contabilizadas por um
ambiente ou por grupos de ambientes com a mesma atividade.
Para a determinação da potência de iluminação limite por meio do método das atividades, devese identificar as atividades do ambiente de acordo com a tabela B.III.3, e as suas respectivas
densidades de potência de iluminação limite para a condição de referência, classificação D, e a
condição equivalente à classificação A. Para edificações com atividades não listadas na tabela
B.III.3, deve-se adotar uma atividade equivalente.
Nota: deve-se justificar e comprovar a utilização da atividade equivalente adotada.
O cálculo da potência de iluminação limite para a condição de referência se dá em função do
produto entre a área iluminada (AI) de cada uma da(s) atividade(s), e sua respectiva densidade de
potência de iluminação limite (DPIL), utilizando-se a equação B.III.9. O mesmo procedimento deve
ser realizado para a condição equivalente à classificação A.
n

PIL = ∑(AI . DPIL )

Equação B.III.9

i=1

Onde:
PIL é a potência de iluminação limite para cada classificação (W);
n é um número equivalente à quantidade de atividades da edificação;
AI é a área iluminada para cada uma das atividades, se houver mais de uma (m²);
DPIL é a densidade de potência limite para cada uma das atividades, se houver mais de uma (W/m²).
Tabela B.III.3 – Limite máximo aceitável de densidade de potência de iluminação (DPI L) para a classificação
de eficiência pretendida – método das atividades do edifício
DPIL
DPIL
Ambientes/Atividades
Classif. A
Classif. D
(W/m²)
(W/m²)
Armazém, atacado
Material pequeno/leve
7,45
16,32
Material médio/volumoso
3,80
8,00
Átrio - por metro de altura
até 12,20 m de altura
0,10 W/m
0,48 W/m
acima de 12,20 m de altura
0,07 W/m
0,32 W/m
(4,30W/m² somado à parcela ao lado)
Auditórios e Anfiteatros
Auditório
11,50
13,60
Centro de convenções
11,50
14,08
Cinema
12,25
14,97
Penitenciária
11,50
13,59
Teatro
21,85
41,92
10,00
23,84
Banco/escritório - área de atividades bancárias
9,15
13,73
Banheiros
Biblioteca
Área de arquivamento
6,00
12,48
Área de leitura
8,85
16,00
Área de estantes
12,90
29,44
4,65
9,60
Casa de máquinas
Centro de convenções
Espaço de exposições
9,50
24,96
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Ambientes/Atividades
Circulação
Área de vendas
Provador
Cozinhas
Depósitos
Dormitórios – alojamentos
Escadas
Escritório
Escritório – planta livre
Garagem
Ginásio/ Academia
Área de ginástica
Arquibancada
Esportes de ringue
Quadra de esportes – classe 4[1]
Quadra de esportes – classe 3[2]
Quadra de esportes – classe 2[3]
Quadra de esportes – classe 1[4]
Hall de entrada - vestíbulo
Elevador
Cinemas
Hotel
Salas de espetáculos
Outros
Hospital
Circulação
Emergência
Enfermaria
Exames simples
Exames/tratamento
Farmácia
Fisioterapia
Sala de espera, estar
Recuperação
Sala de enfermeiros
Sala de operação
Quarto de pacientes
Suprimentos médicos
Igreja/ Templo
Assentos
Altar, coro
Sala de comunhão – nave
Laboratórios
para salas de aula
médicos e pesquisa
Lavanderia
Museus
Restauração
Sala de exibição
Oficina mecânica

DPIL
Classif. A
(W/m²)
7,10
13,15
5,40
11,40
4,95
6,65
6,25
10,00
8,70
1,50

DPIL
Classif. D
(W/m²)
11,36
28,96
16,32
17,12
8,00
10,47
11,84
19,04
16,80
3,20

8,85
7,00
26,40
12,15
18,30
21,10
26,60

12,48
13,00
46,08
18,85
28,37
33,12
51,84

7,45
4,85
11,40
18,30
10,80

8,32
12,80
12,80
20,50
12,07

9,90
18,10
10,75
14,45
18,10
14,40
9,05
8,40
11,10
9,40
23,35
6,65
5,80

15,36
38,88
15,20
22,85
28,64
19,68
15,68
18,40
19,84
15,04
32,48
10,72
21,92

16,50
16,50
5,90

26,40
26,40
11,04

12,90
15,60
4,65

16,32
31,20
10,40

9,15
11,50
7,05

17,60
18,08
9,60
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DPIL
Classif. A
(W/m²)
12,25
8,30
6,80
7,65
6,80
10,00
10,35
9,90
7,55
11,50
5,15

Ambientes/Atividades

DPIL
Classif. D
(W/m²)
27,36
13,00
18,40
15,36
11,20
14,08
20,66
16,32
9,60
19,04
12,96

Oficina – seminário, cursos
Quartos de hotel
Refeitório
Salão
Lanchonete/café
Bar/lazer
Refeitório de penitenciária
Sala de Aula, treinamento
Sala de espera, convivência
Sala de reuniões, conferência, multiuso
Vestiário
Transportes
Área de bagagem
4,85
Aeroporto – Pátio
3,35
Assentos – Espera
6,65
Terminal – bilheteria
10,00
Necessidades visuais especiais [5]
Área de refeição
21,55
Área de uso comum
19,35
Corredor
9,90
Hall de entrada
21,85
Banheiro
10,35
[1]
Para quadras de jogos sociais e de recreação apenas, não considera a presença de espectadores.
[2]
Para estádios e ginásios de jogos classificatórios, considerando a presença de espectadores.
[3]
Para competições em estádios e ginásios com capacidade para menos de 5.000 espectadores.
[4]
Para competições em estádios e ginásios de grande capacidade, acima de 5.000 espectadores.
jogos sociais e de recreação apenas, não considera a presença de espectadores.
[5]
Documentação que comprove a existência de necessidade visual para permitir sua aplicação.

12,00
6,24
9,28
18,56
43,06
31,96
16,04
24,47
15,50

Quadras de

Para representar este cálculo, utiliza-se do edifício Exemplo 2 de uso educacional
universitário. Apesar da possibilidade de avaliar o edifício pelo método do edifício completo,
propõe-se, aqui, a análise por meio do método das atividades. A Tabela 14 apresenta os
resultados obtidos dos seguintes cálculos: área iluminada; DPIs limites por uso e
classificação de eficiência; potência limite para cada atividade; e o valor total das potências
limites da edificação.
Tabela 14 – Resultados de DPI e PI
Auditório
Banheiros
Espaço de exposições
Escritório/Laboratório
Sala de aula
Circulação
Áreas de convivência

Área (m²)
232,24
71,28
333,20
390,13
224,10
134,47
293,48

DPIL,A (W/m²) PIL,A (W)
11,5
2670,76
9,15
652,21
9,5
3165,40
10,0
3901,30
9,9
2218,59
7,1
954,74
7,55
2215,77

DPIL,D (W/m²)
13,6
13,73
24,96
19,04
16,32
11,36
9,6

PIL,D (W)
3158,46
978,67
8316,67
7428,08
3657,31
1527,58
2817,41
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Escadas

44,85

9,25

414,86

11,84

531,02

PIL,A total (W) 16.193,64
PIL,D total (W) 28.415,21
Para o cálculo da potência de iluminação total e classificação da edificação deve-se utilizar
o mesmo procedimento apresentado para o Exemplo 1 nos itens B.III.3, B.III.2 e B.III.1.
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ANEXO B.IV – SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA
Neste anexo são descritos os critérios para a avaliação do sistema de aquecimento de água de
edificações comerciais, de serviços e públicas quanto à determinação de sua eficiência e consumo
energético.
São descritos, ainda, os procedimentos para a determinação do percentual de redução do consumo
de energia primária necessário para atender a demanda de água quente da edificação (RedCAA), o
que é feito comparando-se o consumo da edificação real com o consumo da condição de referência.

Para avaliar o sistema de aquecimento de água da edificação estima-se o consumo de energia
térmica e/ou elétrica desse sistema. Para tanto, compara-se o consumo de energia primária
necessária para atender a demanda de água quente da edificação na sua condição real com a
edificação nas condições de referência. A fim de facilitar esta avaliação, apresenta-se na
Figura 92 as etapas do fluxo de trabalho para a determinação da eficiência desse sistema.
Figura 92 – Fluxo de trabalho do Anexo B.IV

1

2

3

4

• Determinar o volume diário de consumo de água quente
•Definir o uso e consultar a tabela B.IV.1 para valores tabelados
•Caso o uso não esteja tabelado, realizar o cálculo pela Equação B.IV.11
• Energia requerida para o atendimento da demanda de água quente
•Energia elétrica (Equação B.IV.8)
•Energia térmica (Equação B.IV.9)
•Somatório de energia elétrica e térmica (Equação B.IV.10)
• Determinação da energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas de energia
solar térmica ou que recuperam calor (Item B.IV.5.)

• Energia associado às perdas térmicas (B.IV.6.)

• Determinação do consumo de energia para a demanda de água quente (Item B.IV.2.)

5
• Determinação do percentual de redução do consumo de energia primária (Item B.IV.1.)

6

Para exemplificar os cálculos de determinação da eficiência energética de sistemas de
aquecimento de água, considera-se para este anexo o Exemplo 3, apresentado no Anexo A,
um edifício de hospedagem com leitos que atendem até 44 pessoas por dia e fornece 100
litros por leito durante 365 dias no ano. O sistema de aquecimento de água dessa edificação
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se dá por meio de coletores solares, com complemento de aquecimento a gás, ou seja, não
possui fontes elétricas de aquecimento. Além disso, consideram-se perdas térmicas na
tubulação de distribuição e no reservatório de armazenamento.
B.IV.1 Determinação do percentual de redução do consumo de energia primária
A determinação do percentual de redução do consumo de energia primária necessário para atender
à demanda de água quente (RedCAA) deve ser realizada a partir dos valores de consumo de energia
primária (CAA,real), e condição de referência (CAA,ref), seguindo-se a equação B.IV.1.

RedCAA = ((CAA,ref − CAA,real ) / CAA,ref).100

Equação (B.IV.1)

Onde:
RedCAA é o percentual de redução do consumo de energia primária para a demanda de água quente (%);
CAA,ref é o consumo de energia primária para a demanda de água quente da condição de referência (kWh/ano);
CAA,real é o consumo de energia primária para a demanda de água quente da edificação real (kWh/ano).

As seções seguintes deste anexo apresentam os cálculos necessários para a determinação dos
consumos de energia primária para a demanda de água quente da edificação real e de
referência. A partir destes cálculos, na edificação Exemplo 3 apresentada no início do anexo,
determina-se o percentual de redução do consumo de energia primária para a demanda de
água quente, em que:
CAA,ref = 165.112,99 kWh/ano
CAA,real = 60.067,33 kWh/ano
RedCAA = ((CAA,ref − CAA,real ) / CAA,ref ) ×100
𝐑𝐞𝐝𝐂𝐀𝐀 = 𝟔𝟒, 𝟎𝟏%
B.IV.2 Determinação do consumo de energia para a demanda de água quente
O consumo total de energia primária do sistema de aquecimento de água varia de acordo com os
equipamentos adotados e as fontes de energia utilizadas, devendo ser determinado por meio da
equação B.IV.2. Tal procedimento deve ser realizado para a edificação real e sua condição de
referência.

CAA,real ou ref = (CAAE,real ou ref ∙ fcE ) + (CAAT,real ou ref ∙ fcT )

Equação (B.IV.2)

Onde:
CAA é o consumo total de energia primária para aquecimento de água da edificação em sua condição real
(CAA,real) e em sua condição de referência (CAA,ref) em kWh/ano;
fcE é o fator de conversão de energia elétrica para energia primária;
CAAE é o consumo total para aquecimento de água proveniente de fontes de energia elétrica em sua condição
real (CAAE,real) e condição de referência (CAAE,ref) em kWh/ano;
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fcT é o fator de conversão de energia térmica para energia primária;
CAAT é o consumo total para aquecimento de água proveniente de fontes de energia térmica da edificação real
(CAAT,real) e condição de referência (CAAT,ref) em kWh/ano.

Como apresentado anteriormente, a edificação em sua condição real apresenta apenas
sistemas de aquecimento advindos de fontes térmicas. Ao mesmo tempo, o cálculo do
consumo de energia primária da edificação na condição de referência considera apenas
sistemas de aquecimentos advindos de fontes elétricas. Nos itens a seguir são apresentados
os cálculos de consumo de energia para aquecimento nas duas condições. Assim, calcula-se:
CAAT, ref = 103.195,62 kWh/ano
CAAE, real = 54.021,51 kWh/anp
fcE = 1,6
fcT = 1,1
CAA,ref = CAAE,ref × fcE
𝐂𝐀𝐀,𝐫𝐞𝐟 = 𝟏𝟔𝟓. 𝟏𝟏𝟐, 𝟗𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
CAA,real = CAAT,real × fcT
𝐂𝐀𝐀,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟓𝟗. 𝟒𝟐𝟑, 𝟔𝟔 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
O consumo referente à energia elétrica (CAAE) para a edificação real e condição de referência deve
ser calculado por meio da equação B.IV.3.1 e B.IV.3.2, respectivamente, e à energia térmica (C AAT),
quando existente, apenas para a edificação real conforme a equação B.IV.4. Edificações que
utilizam fontes de energia térmica voltadas para o atendimento da demanda de água quente terão
sempre como condição de referência o consumo de energia de fonte elétrica.

CAAE,real = Nano ∙

EAAE − EAA,rec,sol + Eper,e
raq,e

Equação (B.IV.3.1)

EAAE + Eper,e
raq,e

Equação (B.IV.3.2)

CAAE,ref = Nano ∙

Onde:
CAAE é o consumo de energia elétrica para aquecimento de água da edificação real (CAAE,real) e sua condição
de referência (CAAE,ref) em kWh/ano;
Nano é o número de dias de ocupação ao ano de acordo com a tipologia da edificação;
EAAE é a energia elétrica requerida para o atendimento da demanda de água quente (kWh/dia);
EAA,rec,sol é a energia para aquecimento de água proveniente de sistemas que recuperam calor ou energia
solar térmica, quando existentes (kWh/dia);
Eper,e é a energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte elétrica (kWh/dia);
raq,e é o coeficiente rendimento do equipamento para o aquecedor de água de fonte elétrica.
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CAAT,real = Nano ∙

EAAT − EAA,rec,sol + Eper,t
raq,t

Equação (B.IV.4)

Onde:
CAAT é o consumo de energia térmica para aquecimento de água da edificação real (kWh/ano);
Nano é o número de dias de ocupação ao ano de acordo com a tipologia da edificação;
EAAT é a energia térmica requerida para o atendimento da demanda de água quente (kWh/dia);
EAA,recsol é a energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas que recuperam calor ou energia solar
térmica, quando existentes (kWh/dia);
Eper,t é a energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte térmica (kWh/dia);
raq,t é o rendimento do equipamento aquecedor de água de fonte térmica.

Como o edifício Exemplo 3, considerado para as exemplificações de cálculo, não possui
sistema de aquecimento por meio de fontes elétricas, o cálculo de consumo de energia para
aquecimento de água da edificação real se dá através da equação B.IV.4. Os dados de entrada
para o o cálculo do consumo de energia térmica para aquecimento de água da edificação real,
são detalhados nas próximas seções desse anexo. Assim, foram determinadas: a energia
térmica requerida para o atendimento da demanda de água quente (item B.IV.4); a energia
para o aquecimento de água proveniente de sistema de energia solar térmica (item B.IV.5); e
a energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte térmica (item B.IV.6).
O nível de eficiência do equipamento aquecedor de água é um dado fornecido pelo fabricante,
aqui considerado de 75%. Logo:
Nano = 365 dias
EAAT = 155,62 kWh/dia
EAA,recsol = 96,81 kWh/dia
Eper,tot = 52,19 kWh/dia
raq,t = 0,75
CAAT,real = Nano ∙

EAAT − EAA,rec,sol + Eper,t
raq,t

𝐂𝐀𝐀𝐓,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟓𝟒. 𝟎𝟐𝟏, 𝟓𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Já para calcular o consumo de energia elétrica para aquecimento de água da edificação de
referência utiliza-se a equação B.IV.3.2 e os valores calculados nos itens seguintes desse
anexo. Reforça-se que, na condição de referência, considera-se a edificação com
aquecimento total proveniente de energia elétrica, logo, não se subtrai a energia de
aquecimento de água proveniente de sistemas térmicos. Além disso, o rendimento do
equipamento aquecedor de água de fonte elétrica é de 85%. Assim:
Nano = 365 dias
EAAE = 155,62 kWh/dia
Eper,tot = 84,70 kWh/dia
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raq,t = 0,85
CAAE,ref = Nano ×

EAAE + Eper,t
raq,t

𝐂𝐀𝐀𝐄,𝐫𝐞𝐟 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟗𝟓, 𝟔𝟐 𝐤𝐖𝐡/𝐚𝐧𝐨
Quando houver o uso de energia proveniente das fontes térmica e elétrica, simultaneamente, no
sistema dimensionado, a parcela relativa à energia para aquecimento de água proveniente de
sistemas que recuperam calor ou energia solar térmica (EAA,rec,sol – equação B.IV.12) deve ser
contabilizada em apenas uma das equações; ou seja, considera-se a energia dos sistemas de
recuperação de calor na equação B.IV.3, ou na equação B.IV.4.
Quando houver mais de uma fonte de energia atendendo à demanda de água quente, as perdas
térmicas relativas à distribuição, recirculação e ao armazenamento devem ser atribuídas
proporcionalmente, conforme o percentual de energia atendido por cada fonte. O equacionamento
das perdas para cada sistema é descrito nas equações B.IV.5 e B.IV.6.

Visto que o Exemplo 3 apresentado neste anexo só possui fontes de energia térmica para
aquecimento de água, não é necessário calcular as perdas equivalentes de cada fonte.
Eper,e = EA,per,tot . PEAAE

Equação (B.IV.5)

Onde:
Eper,e é a energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte térmica (kWh/dia);
EA,per,tot é a perda térmica total do sistema de aquecimento de água (kWh/dia);
PEAAE é o percentual de energia atendido por fontes elétricas.

Eper,t = EA,per,tot − Eper,e

Equação (B.IV.6)

Onde:
Eper,t é a energia consumida para suprir perdas térmicas atribuídas à fonte térmica (kWh/dia);
EA,per,tot é a perda térmica total do sistema de aquecimento de água (kWh/dia);
Eper,e é a energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte térmica (kWh/dia).
Os percentuais de contribuição de cada fonte são descritos na equação B.IV.7. Observa-se que a energia
compensada pelo sistema térmico solar e de recuperação de calor não é contabilizada no cálculo deste
percentual.

PEAAE =

EAAE
EAAE + EAAT

Equação (B.IV.7)

Onde:
PEAAE é o percentual de energia atendido por fontes elétricas;
EAAE é a energia elétrica requerida para o atendimento da demanda de água quente (kWh/dia);
EAAT é a energia térmica requerida para o atendimento da demanda de água quente (kWh/dia).

B.IV.3 Considerações gerais
O consumo de energia necessário para o aquecimento de água em edificações comerciais, de
serviços e públicas deve ser obtido a partir de três parcelas principais do sistema de aquecimento
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de água, descritas nas alíneas “a”, “b”, “c”, além do rendimento do equipamento aquecedor de
água, descrito na alínea “d”, conforme abaixo:
a) Energia necessária para aquecimento do volume de água quente consumida nas diversas
aplicações e pontos de utilização da edificação;
b) Energia gerada para aquecimento de água por sistemas que recuperam calor ou por
energia solar térmica, quando existentes na edificação;
c)

Energia necessária para compensação das perdas térmicas do sistema de distribuição e de
armazenamento;
c.1) Energia necessária para a compensação das perdas térmicas dos sistemas de
distribuição responsáveis pelo transporte de água quente entre o sistema e/ou equipamento
de aquecimento e o ponto de utilização, quando existentes na edificação;
c.2) Energia necessária para a compensação das perdas térmicas dos sistemas de
recirculação de água quente, quando existentes na edificação;
c.3)
Energia necessária para a compensação das perdas térmicas devido ao
armazenamento da água quente, quando existirem reservatórios na edificação;

d) Rendimento do equipamento aquecedor de água.

B.IV.4 Energia requerida para o atendimento da demanda de água quente
A energia requerida para o atendimento da demanda de água quente (E AA) depende do volume de
armazenamento e da temperatura da água. O cálculo deve ser feito separadamente para a energia
elétrica (equação B.IV.8), e para a energia térmica (equação B.IV.9), visto que estas são atribuídas,
posteriormente, às equações de consumo.

EAAE =

ρ ∙ Cp ∙ Vdia ∙ (θA,uso − θA,0 )
3600

Equação (B.IV.8)

Onde:
EAAE é a energia elétrica requerida para o atendimento da demanda diária de água quente (kWh/dia);
ρ é a massa específica da água, equivalente a 1 kg/L;
Cp é o calor específico da água, equivalente a 4.180 kJ/g.°C;
Vdia é o volume diário de consumo de água quente em sistemas elétricos (m³/dia);
θA,uso,armaz é a temperatura de uso da água (°C);
θA,0 é a temperatura da água fria (°C).

EAAT =

ρ ∙ Cp ∙ Vdia ∙ (θA,uso − θA,0 )
3600

Equação (B.IV.9)

Onde:
EAAT é a energia térmica requerida para o atendimento da demanda diária de água quente (kWh/dia);
ρ é a massa específica da água, equivalente a 1 kg/L;
Cp é o calor específico da água, equivalente a 4.180 kJ/g.°C;
Vdia é o volume diário de consumo de água quente em sistemas térmicos (m³/dia);
θA,uso,armaz é a temperatura de uso da água (°C);
θA,0 é a temperatura da água fria (°C).
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O cálculo de energia elétrica e térmica requerida para o atendimento da demanda diária de
água quente é realizado de forma separada. Ainda assim, os valores necessários em ambos
os casos são os mesmos. Calcula-se inicialmente o volume diário de consumo de água quente:
A edificação possui 44 leitos, sendo 100L/dia/pessoa (Tabela B.IV.1). Logo:
Vdia = 4.400 L/dia ou 4,40 m³/dia
ρ =1 kg/L
Cp = 4.180 kJ/(gº.C)
θA,uso,armaz = 50ºC (sistema com armazenamento de água quente e edificação de hospedagem)
θA,0 = 19,54ºC (retirado da tabela http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/Planilha%20A.IV%20Temperatura_ar_mensal_anual.xlsx)

EAAT =

ρ × Cp × Vdia × (θA,uso − θA,0 )
3.600

EAAT =

1 × 4.180 × 4,40 × (50 − 20,9)
3.600

𝐄𝐀𝐀𝐓 = 𝟏𝟓𝟓, 𝟔𝟐 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
O cálculo da demanda total de energia requerida para o atendimento da demanda de água quente
(kWh/dia), também utilizada no subitem B.IV.5.2, deve ser realizado por meio da equação B.IV.10.

EAA = EAAE + EAAT

Equação (B.IV.10)

Onde:
EAA é a energia requerida para o atendimento da demanda diária de água quente (kWh/dia);
EAAE é a energia elétrica requerida para o atendimento da demanda diária de água quente (kWh/dia);
EAAT é a energia térmica requerida para o atendimento da demanda diária de água quente (kWh/dia).

A energia requerida para o atendimento da demanda diária de água quente na edificação real
é a soma da energia elétrica e da energia térmica requerida neste mesmo período. Como na
edificação real é existente apenas o sistema de aquecimento de água térmico, o elétrico é
igual a zero. Assim:
EAA = EAAE + EAAT
𝐄𝐀𝐀 = 𝟏𝟓𝟓, 𝟔𝟐 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
Para sistemas sem armazenamento de água quente, deve-se adotar no mínimo 40 °C como o valor
da temperatura de uso (θA,uso) para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Para as regiões
norte e nordeste, adota-se o valor de 38 °C. Para as duchas higiênicas, jardins de infância e clínicas
médicas, a temperatura máxima nos pontos de utilização permitida é de 38 °C. Quando a
temperatura nos pontos de utilização passar de 45 °C, deve-se prever a instalação de equipamentos
antiescaldamento.
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Para sistemas com armazenamento de água quente deve-se adotar, no mínimo, 60 °C como
temperatura de armazenamento (θA,armaz) para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), e
de no mínimo 50 °C para as demais instalações prediais, independentemente da região do Brasil.
No caso de sistemas de aquecimento indireto, como a água armazenada não é a mesma nos pontos
de consumo, as temperaturas de armazenamento podem ser menores, uma vez que não ocorre risco
de contaminação por Legionella, conforme especificado na NBR 16824 (2020).
Para a temperatura de água fria deve-se adotar a média anual da temperatura ambiente da cidade
onde está localizada a edificação. A média anual da temperatura ambiente das cidades é obtida por
meio da tabela de temperaturas do ar externo para as diferentes cidades brasileiras, disponível no
link abaixo descrito. Na ausência de informações da cidade onde está localizada a edificação, devese adotar a cidade mais próxima.
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/Planilha%20A.IV%20-Temperatura_ar_mensal_anual.xlsx>.

O volume diário de água quente deve ser calculado por meio da equação B.IV.11. Este é definido de
acordo com a tipologia da edificação (ou da parcela da edificação cujo sistema de água quente é
avaliado), utilizando-se a Tabela B.IV.1.

Vdia =

∑ Vdia,f . f
1000

Equação (B.IV.11)

Onde:
Vdia é o volume diário de consumo de água quente (m³/dia) (adotar valores da tabela B.IV.1);
Vdia,f é o volume diário de consumo de água quente por pessoa;
f é um número de referência relacionado à tipologia da edificação.
Tabela B.IV.1 – Volume diário de consumo de água quente por tipologia
Tipologia*

Volume de água (litros)

Edificações educacionais
Escola com alojamento, internatos (L/dia/pessoa)

50

Edificações de hospedagem
Hotel (4 a 5 estrelas) com lavanderia (L/dia/leito)

120

Hotel (4 a 5 estrelas) sem lavanderia (L/dia/leito)

100

Hotel (1 a 3 estrelas) com lavanderia (L/dia/leito)

100

Hotel (1 a 3 estrelas) sem lavanderia (L/dia/leito)

70

Edificações hospitalares
Hospital sem lavanderia (L/dia/leito)

50

Hospital com lavanderia (L/dia/leito)

80

Clínica / Casa repouso (L/dia/leito)

120

Edificações de alimentação
Restaurante tradicional (L/dia/refeição)

10

Restaurante self-service (L/dia/refeição)

4

Lanchonete (L/dia/refeição)

2,6

Edificações esportivas
Clubes e academias (L/dia/ponto de banho)

100
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*Nas tipologias não existentes, devem ser utilizados dados de previsão de demanda de um projeto de água
quente realizado por um profissional da área.

B.IV.5 Energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas de energia solar
térmica ou que recuperam calor
Do consumo de energia para o aquecimento da demanda de água quente devem ser descontadas,
quando existentes, a energia para o aquecimento de água de sistemas recuperadores de calor e/ou
energia solar térmica (EAA,rec,sol). A EAA,rec,sol é obtida pela equação B.IV.12.

EAA,rec,sol = EAA,rec + EAA,sol

Equação (B.IV.12)

Onde:
EAA,rec,sol é a energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas que recuperam calor ou energia
solar térmica, quando existentes na edificação real (kWh/dia);
EAA,rec é a parcela de energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas que recuperam calor,
quando existentes na edificação real, conforme item B.IV.5.1 (kWh/dia);
EAA,sol é a parcela de energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas de aquecimento solar
térmico, quando existentes na edificação real, calculada conforme o item B.IV.5.2.5 (kWh/dia).
Nota: no caso de coexistirem sistemas elétricos ou térmicos de aquecimento de água em uma mesma
edificação, a parcela de energia atendida pelo sistema de recuperação de calor e/ou de energia solar
térmica (EAA,rec_sol) deve ser descontada apenas do sistema (elétrico ou térmico) ao qual colabora.

O Exemplo 3 possui sistemas que recuperam calor, sendo apenas computada aqui para o
edifício de hospedagem a energia para o aquecimento de água proveniente do sistema de
aquecimento solar térmico.
𝐄𝐀𝐀,𝐬𝐨𝐥 = 𝟗𝟔, 𝟖𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
B.IV.5.1 Energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas recuperadores
de calor
Para sistemas que recuperam calor utilizado em outros processos, deve-se adotar o calor absorvido
dos processos para reduzir a energia necessária para o sistema de aquecimento de água (EAA,rec),
disposto em kWh/dia.
Os cálculos dos valores da parcela de energia para aquecimento de água proveniente de sistemas
que recuperam calor, quando existentes na edificação real, devem ser demonstrados pelo projetista
com base nos equipamentos adotados.
Nota: assim como para todas as informações fornecidas para submissão da edificação à etiquetagem
PBE Edifica, as comprovações exigidas para o emprego de sistemas recuperadores de calor devem
ser expressas conforme o RAC.

Como apontado anteriormente, o Exemplo 3 utilizado para representar os cálculos e
classificação de eficiência energética do sistema de aquecimento de água desconsidera o uso
de aquecimento de água proveniente de sistemas recuperadores de calor. Caso houvesse, este
valor de energia deveria advir de laudo de projetista.
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B.IV.5.2 Energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas de aquecimento
solar térmico
As equações para o cálculo da contribuição de sistemas solares para o aquecimento de água são
descritas na sequência dos subitens relacionados. Os cálculos não são aplicáveis para sistemas de
aquecimento em piscinas.

Visto que o Exemplo 3 é de uso de hospedagem e possui aquecimento de água proveniente
de energia solar térmica, como mencionado anteriormente, calcula-se nesta seção a energia
advinda desse sistema. Os dados adotados para o coletor solar são apresentados na Tabela
15.
Tabela 15 – Dados adotados para o coletor solar
Classificação do Inmetro

Descrição

Dimensões (L x A x P)

1.029 x 2.022 x 67 mm

Área unitária

2,08 m²

Número de placas

20

Área total (Sc)

41,60 m²

Eficiência energética adotada
FR ()n

60%
0,831

FRUL

3,71 W/(m².K)

Pressão máx. admissível

600kPa

B.IV.5.2.1 Energia solar mensal incidente sobre a superfície dos coletores
O cálculo da irradiância solar mensal incidente sobre a superfície inclinada dos coletores (EI mês,i)
é descrito na equação B.IV.13.

EImês,i = Hdia . Ni

Equação (B.IV.13)

Onde:
EImês,i é a irradiância solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores (kWh/(m².mês));
Hdia é a irradiação solar incidente no plano inclinado (Wh/(m².dia)). Estes valores são disponibilizados no sítio
eletrônico do Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia (LABREN), por meio
do Atlas Brasileiro de Energia Solar – 2°Edição (2017), em: <http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html>;
Ni é o número de dias do mês “i”.

Inicialmente realiza-se o levantamento de irradiação solar incidente no plano horizontal para
a cidade de São Paulo-SP, onde a edificação Exemplo 3 está localizada. Estes valores são
dados para um dia típico do mês estudado, e assim, a irradiância mensal é dada pela
multiplicação da irradiação solar diária pelo número de dias no mês. Por meio do
levantamento realizado no sítio eletrônico do Laboratório de Modelagem e Estudos de
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Recursos Renováveis de Energia, apresentam-se na Tabela 16 estes dados já calculados com
base na equação B.IV.13..
Tabela 16 – Resultante mensal de irradiância solar
Mês

Hdia
(kWh/(m².dia))

N (dias)

EImês
(kWh/(m².mês))

Janeiro
Fevereiro
Março

5,222
5,479
4,704

31
28
31

162
153
146

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

4,142
3,422
3,172
3,244
4,196
4,237
4,762
5,135
5,691

30
31
30
31
31
30
31
30
31

124
106
95
101
130
127
148
154
176

B.IV.5.2.2 Energia solar mensal absorvida pelos coletores
O cálculo da energia solar mensal absorvida pelos coletores (ESAmês,i) é descrito na equação B.IV.14.

ESAmês,i = Sc ∙ F′R (τα) ∙ EImês,i

Equação (B.IV.14)

Onde:
ESAmês,i é a energia solar mensal absorvida pelos coletores do mês “i” (kWh/mês), tal que i = 1, 2, 3, ..., 12;
Sc é a superfície de absorção do coletor (m²);
EImês,i é a energia solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores do mês “i” (kWh/(m².mês));
F’R(𝜏𝛼) é o fator adimensional, calculado por meio da equação B.IV.15.

Para calcular a energia solar mensal absorvida pelos coletores é necessário levantar a área de
absorção dos coletores, apresentada no item B.IV.5.2., a energia solar mensal incidente sobre
as superfícies por mês, segundo o item B.IV.5.2.1., e o fator de eficiência óptica, apresentado
na Tabela 17. Assim, têm-se os valores mensais de energia solar absorvida pelos coletores
com base na equação B.IV.14.
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Tabela 17 – Valores mensais de energia solar absorvida pelos coletores
Área total dos
EImês
coletores
solares
Mês
F’R(τα)
(kWh/(m².mês))
(m²)
41,60
Janeiro
162
0,7579
41,60
Fevereiro
153
0,7579
41,60
Março
146
0,7579
41,60
Abril
124
0,7579
41,60
Maio
106
0,7579
41,60
Junho
95
0,7579
41,60
Julho
101
0,7579
41,60
Agosto
130
0,7579
41,60
Setembro
127
0,7579
41,60
Outubro
148
0,7579
41,60
Novembro
154
0,7579
41,60
Dezembro
176
0,7579

(τα) F′R
F′R (τα) = FR (τα)n ∙ [
]∙
(τα)n FR

ESAmês (kWh/mês)
5104
4837
4597
3918
3344
3000
3171
4101
4007
4654
4857
5562

Equação (B.IV.15)

Onde:
F’R( 𝜏𝛼 )n é o fator de eficiência óptica do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores solares
(adimensional);
(τα)/(τα)n é o modificador do ângulo de incidência; na ausência desta informação, recomenda-se adotar 0,96
para coletores com cobertura de vidro;
F´R/FR é o fator de correção do conjunto coletor/trocador; na ausência desta informação, recomenda-se adotar
0,95.

Como apontado anteriormente, é necessário calcular o fator de eficiência óptica do coletor
F’R(𝜏𝛼) a fim de se obter a energia solar mensal absorvida pelos coletores a cada mês.
Segundo as tabelas do PBE para coletores solares e os valores apontados anteriormente na
Equação B.IV.15, tem-se:
F’R(𝜏𝛼)n = 0,831
(τα)/(τα)n = 0,96
F´R/FR = 0,95
𝐅′𝐑 (𝛕𝛂) = 𝟎, 𝟕𝟓𝟕𝟗

B.IV.5.2.3 Energia solar não aproveitada pelos coletores
O cálculo da energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (EPmês,i) é descrito por meio
da equação B.IV.16.
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EPmês,i = Sc ∙ F′R UL ∙ (100 − TAMB,i ) ∙ ∆T, i ∙ K1 ∙ K 2,i

Equação (B.IV.16)

Onde:
EPmês,í é a energia solar mensal não aproveitada pelos coletores do mês “i” (kWh/mês);
Sc é a superfície do coletor solar (m²);
F’RUL é um fator de correção, em kW/(m².K), calculado pela equação B.IV.17;
TAMB,i é a temperatura média mensal do local de instalação do coletor do mês “i” (°C);
∆T,i é o período de tempo considerado (horas) no mês “i”;
K1 é o fator de correção para armazenamento, calculado pela equação B.IV.18;
K2,i é o fator de correção para o sistema de aquecimento solar que relaciona as diferentes temperaturas no mês
“i”, calculado pela equação B.IV.19.

Considerando os cálculos de K1 e K2 apresentados nas seções seguintes, calcula-se a energia
solar mensal não aproveitada pelos coletores a cada mês. Para tanto, obtém-se o coeficiente
global de perdas do coletor de 0,0035. A variação de horas, ΔT, corresponte ao valor de horas
contido no mês representativo. Por exemplo, o mês de fevereiro possui 28 dias, e cada dia
possui 24 horas, totalizando 672 horas. Apresentam-se os resultados na Tabela 18, calculados
por meio da equação B.IV.16.
Sc = 41,6 m²
Tabela 18 – Valores mensais de energia solar absorvida pelos coletores
Mês

F’RUL

TAF (°C)

ΔT (horas)

Janeiro

0,0035

22,82

744

0,940 1,217

9.630,23

Fevereiro

0,0035

22,75

672

0,940 1,215

8.688,47

Março

0,0035

22,47

744

0,940 1,205

9.575,08

Abril

0,0035

20,41

720

0,940 1,134

8.951,09

Maio

0,0035

18,00

744

0,940 1,055

8.868,98

Junho

0,0035

16,23

720

0,940 1,000

8.313,27

Julho

0,0035

16,00

744

0,940 0,993

8.554,19

Agosto

0,0035

17,55

744

0,940 1,041

8.798,56

Setembro

0,0035

17,60

720

0,940 1,043

8.522,73

Outubro

0,0035

18,95

744

0,940 1,085

9.018,79

Novembro

0,0035

19,98

720

0,940 1,119

8.885,73

Dezembro

0,0035

21,90

744

0,940 1,185

9.485,45

F′R UL = FR UL ∙

F′R
∙ 10−3
FR

K1,i

K2,i

EPmês (kWh/(m².mês))

Equação (B.IV.17)

Onde:
F´RUL é o coeficiente global de perdas do coletor, obtido a partir da tabelas do PBE para coletores solares
(W/(m².K));
F´R/FR é o fator de correção do conjunto coletor/trocador; na ausência desta informação, recomenda-se adotar
0,95.
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V −0,25
K1 = [
]
75 ∙ SC

Equação (B.IV.18)

Onde:
V é o volume de acumulação solar (litros); recomenda-se que o valor de V seja tal que obedeça a condição: 50
𝑉
< < 100;
𝑆𝐶

Sc é a superfície do coletor solar (m²).

Como apresentado no início do capítulo de aquecimento solar, a área de superfície dos
coletores solares é de 41,6 m². Considera-se, também, o volume de acumulação solar de 4.000
L. Logo:
Sc = 41,6 m²
V = 4.000 L
K1 = 0,9398

K2 =

(11,6 + 1,18 TAC + 3,86 TAF,i − 2,32 TAMB,i )
(100 − TAMB,i )

Equação (B.IV.19)

Onde:
TAC é a temperatura mínima admissível da água quente. Deve-se utilizar, no mínimo, 60 °C como temperatura
de armazenamento para todas as regiões brasileiras;
TAF,i é a temperatura média mensal de água fria no mês “i” (°C);
TAMB,i é a temperatura média mensal do local de instalação do coletor no mês “i” (°C).

Para o cálculo do o fator de correção para o sistema de aquecimento solar utiliza-se a
temperatura média mensal do local de instalação e considera-se a mesma para a temperatura
média mensal de água fria, ambas retiradas da tabela disponível no site o CB3E:
http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/Planilha%20A.IV%20Temperatura_ar_mensal_anual.xlsx.

Adota-se a temperatura mínima admissível da água quente de 40ºC, uma vez que o sistema
não possui armazenamento de água quente. Sendo assim, calculam-se os valores de K2 para
a cidade de Florianópolis com base na equação a seguir, e apresentados posteriormente na
Tabela 19.

K2 =

(11,6 + 1,18 TAC + 3,86 TAF,i − 2,32 TAF,i )
(100 − TAF,i )

210

Tabela 19 – Resultados mensais de K2,i
Mês

TAC (°C)

TAF (°C)

K2,i

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

22,82
22,75
22,47
20,41
18,00
16,23
16,00
17,55
17,60
18,95
19,98
21,90

1,217
1,215
1,205
1,134
1,055
1,000
0,993
1,041
1,043
1,085
1,119
1,185

B.IV.5.2.4 Fração solar mensal (f)
O cálculo da fração solar mensal a partir dos valores de D1 e D2 é descrito por meio da equação
B.IV.20.

fi = 1,029D1,i − 0,065D2,i − 0,245(D1,i )2 + 0,0018(D2,i )2
+ 0,0215(D1,i )3

Equação (B.IV.20)

Onde:
fi é a fração solar mensal (adimensional);
D1,i é o parâmetro do mês “i” calculado conforme a equação B.IV.21;
D2,i é o parâmetro do mês “i” calculado conforme a equação B.IV.22.

O cálculo da fração solar de energia é dado por meio da definição dos parâmetros D1 e D2,
apresentados mês a mês na Tabela 20. Para tanto, a fração solar é dada também de forma
mensal, a partir da equação:
fi = 1,029D1,i − 0,065D2,i − 0,245(D1,i )2 + 0,0018(D2,i )2 + 0,0215(D1,i )3

211

Tabela 20 – Resultados de fração solar mensal
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
D1,i =

D1
1,058
1,110
0,953
0,839
0,693
0,643
0,657
0,850
0,858
0,965
1,040
1,153

D2
1,996
1,994
1,985
1,917
1,838
1,781
1,773
1,824
1,826
1,869
1,903
1,966

ESAmês,i
EAA . Ni

fi
0,717
0,747
0,655
0,586
0,489
0,456
0,467
0,598
0,604
0,669
0,712
0,773
Equação (B.IV.21)

Onde:
ESAmês,i é a energia solar mensal absorvida pelos coletores (kWh/mês), obtida pela equação B.IV.14;
Ni é o número de dias do mês “i”;
EAA é a energia requerida no atendimento da demanda de água quente (kWh/dia), calculada conforme a
equação B.IV.10.

Para o cálculo do parâmetro D1 utilizam-se os valores de energia solar mensal absorvida, o
número de dias no mês e a energia requerida no atendimento da demanda de água quente.
Apresentam-se os valores resultantes mensais de D1 na Tabela 21, com base na equação
B.IV.21.
Tabela 21 – Resultados do parâmetro D1 mensal
Mês

ESAmês
(kWh/mês)

N (dias)

EA
(kWh/dia)

D1

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

5104
4837
4597
3918
3344
3000
3171
4101
4007
4654
4857
5562

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62

1,058
1,110
0,953
0,839
0,693
0,643
0,657
0,850
0,858
0,965
1,040
1,153
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D2,i =

EPmês,i
EAA . Ni

Equação (B.IV.22)

Onde:
EPmês,i é a energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (kWh/mês), obtida pela equação B.IV.16;
Ni é o número de dias do mês “i”;
EAA é a energia requerida no atendimento da demanda de água quente (kWh/dia), calculada conforme a
equação B.IV.10.

Assim como o parâmetro D1, é necessário o número de dias no determinado mês e a energia
diária requerida para atender à demanda de água quente. Neste caso, utiliza-se a energia solar
mensal não aproveitada pelos coletores, também mensalmente. Na Tabela 22 apresentam-se
os resultados de D2 pelo mês que se refere, com base na equação B.IV.22.
Tabela 22 – Resultados do parâmetro D2 mensal
Mês

EPmês
(kWh/(m².mês))

N
(dias)

EA
(kWh/dia)

D2

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

9.630,23
8.688,47
9.575,08
8.951,09
8.868,98
8.313,27
8.554,19
8.798,56
8.522,73
9.018,79
8.885,73
9.485,45

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62

1,996
1,994
1,985
1,917
1,838
1,781
1,773
1,824
1,826
1,869
1,903
1,966

B.IV.5.2.5 Energia para aquecimento solar de água (EAA,sol)
A energia para o aquecimento solar de água corresponde à energia útil coletada pela instalação de
coletores solares para aquecimento de água (E AA,sol), e deve ser calculada por meio da equação
B.IV.23.

EAA,sol

∑12
i=1(fi . EAA . Ni )
=
365

Equação (B.IV.23)

Onde:
EAA,sol é a parcela de energia para o aquecimento de água proveniente de sistemas de aquecimento solar
térmico, quando existentes na edificação real (kWh/dia).
fi é a fração solar mensal;
Ni é o número de dias do mês “i”;
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EAA a energia total requerida no atendimento da demanda de água quente (kWh/dia), calculada conforme a
equação B.IV.10.

A energia total de aquecimento solar de água é a soma da energia total requerida por dia,
aplicado à fração solar mensal e multiplicada pelo número de dias do mês correspondente.
Apresentam-se os resultados mensais de energia na Tabela 23, com base na equação B.IV.23.
Tabela 23 – Resultados da parcela de energia para aquecimento de água provenientes de
aquecimento solar térmico
Mês

fi

EA (kWh/dia)

N (dias)

EAA,sol (kWh
no mês)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

0,717
0,747
0,655
0,586
0,489
0,456
0,467
0,598
0,604
0,669
0,712
0,773

155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62
155,62

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

3460,33
3256,17
3158,95
2734,18
2360,84
2127,73
2252,69
2886,48
2818,40
3226,31
3325,65
3728,24

Os valores apresentados anteriormente correspondem à energia de cada mês respectivo.
Assim, realiza-se o somatório dos valores totais mensais e divide-se pelo número de dias do
ano para se obter o Eaa,sol em kWh/dia. Logo:
𝐄𝐀𝐀,𝐬𝐨𝐥 = 𝟗𝟔, 𝟖𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
B.IV.6 Consumo de energia associado às perdas térmicas
As perdas térmicas podem ser oriundas do sistema de distribuição de água, sistema de recirculação
e armazenamento da água quente.. A perda total é calculada pela equação B.IV.24.

EA,per,tot = EA,per,tub + EA,per,recirc + EA,res

Equação (B.IV.24)

Onde:
EA,per,tot é a perda térmica total do sistema de aquecimento de água (kWh/dia);
EA,per,tub é a perda térmica na tubulação do sistema de distribuição de água quente, sem recirculação (kWh/dia);
EA,per,recirc é a perda térmica relativa ao sistema de recirculação de água quente (kWh/dia);
EA,res é a perda térmica do reservatório de água quente (kWh/dia).
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No item B.IV.6.1 foi calculada a perda térmica na tubulação proveniente do sistema de
distribuição, e no item B.IV.6.3 as perdas térmicas do reservatório de água quente. O
Exemplo 3 não possui sistema de recirculação, e por isso não foi calculado. Caso haja, devese realizar o cálculo conforme o item B.IV.6.2 e considerá-lo neste cálculo de perda térmica
total do sistema de aquecimento. Assim, é possível calcular as perdas da condição real:
EA,per,tub = 26,59 kWh/dia
EA,res = 25,60 kWh/dia
EA,per,tot = EA,per,tub + EA,per,recirc + EA,res
𝐄𝐀,𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐨𝐭 = 𝟓𝟐, 𝟏𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
Calculam-se também as perdas referentes à condição de referência:
EA,per,tub = 59,09 kWh/dia
EA,res = 25,60 kWh/dia
EA,per,tot = EA,per,tub + EA,per,recirc + EA,res
𝐄𝐀,𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐨𝐭 = 𝟖𝟒, 𝟕𝟎 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚

B.IV.6.1 Perdas térmicas na tubulação provenientes do sistema de distribuição
Sistemas de aquecimento individuais, instalados no ponto de utilização, servindo a um único ponto,
não possuem perdas provenientes do sistema de distribuição.
Aquecedores que servem vários pontos e sistemas combinados possuem perdas nos sistemas de
distribuição. A parcela de perdas relativas à tubulação de distribuição é calculada em função do
fator de perdas, que depende do comprimento da tubulação.
A equação B.IV.25 deve ser utilizada para cálculo das perdas térmicas relativas à tubulação do
sistema de distribuição de água quente.

EA,per,tub =

Hper,dist . Fper,tub ∙ Ltub ∙ (θA,uso − θA,0 )
1000

Equação (B.IV.25)

Onde:
EA,per,tub é a perda térmica na tubulação do sistema de distribuição de água quente, sem recirculação
(kWh/dia);
Hper,dist é o fator de horas de perdas na tubulação de distribuição de água quente (𝐻𝑝𝑒𝑟,𝑑𝑖𝑠𝑡 = 2,083. 𝑉𝑑𝑖𝑎 )
(h/dia);
Fper,tub é o fator de perdas térmicas por metro de tubulação (W/m.K), conforme a equação B.IV.25;
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Ltub é o comprimento da tubulação (m);
θA,uso é a temperatura de uso da água (°C);
θA,0 é a temperatura da água fria (°C).

As perdas térmicas da tubulação do sistema de distribuição de água quente sem recirculação,
para o caso do edifício de exemplo, são calculadas por meio do fator de horas de perdas na
tubulação, fator de perdas térmicas por metro de tubulação, o comprimento da mesma e as
temperaturas de uso e da água fria. Assim, tem-se para a condição real:
Vdia = 4,4 m³/dia
Hper,dist = 2,083 × Vdia
Hper,dist = 9,17 h/dia
Ltub = 354,85 m
θA,uso = 40ºC
θA,0 = 19,54ºC
Fper,tub = 0,399 W/mK
𝐄𝐀,𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐮𝐛,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟐𝟔, 𝟓𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
Já para a condição de referência, altera-se o valor do fator de perdas térmicas. Logo:
Fper,tub = 0,89 W/mK
𝐄𝐀,𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐮𝐛,𝐫𝐞𝐟 = 𝟓𝟗, 𝟎𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
O cálculo das perdas deve ser feito para cada trecho da tubulação onde houverem mudanças de
condições, e logo somadas para compor as perdas totais.
O cálculo do fator de perda em tubulações com isolamento deve ser efetuado por meio da equação
B.IV.26, adaptada da EN 15316-3-2 (2007).

Fper,tub =

π
1 dA
1
ln +
2λ dR αA + dA

Equação (B.IV.26)

Onde:
Fper,tub é valor do fator de perda em tubulações (W/m.K)
λ é a condutividade térmica do isolamento (W/m.K);
dA é o diâmetro externo da tubulação isolada, incluindo o isolamento (m);
dR é o diâmetro da tubulação (m);
αA é o coeficiente de transferência de calor (W/m²K); usar 8 W/m².K para tubulações com isolamento, e 14
W/m².K para tubulações sem isolamento.

O Exemplo 4, de edifício de hospedagem, possui isolamento térmico nas tubulações, sendo
o diâmetro da tubulação de 22 mm, o isolamento de 13 mm e o comprimento da tubulação é
de 354,85 m. A condutividade térmica do isolamento é de 0,03 W/(m.K). Já na condição de
referência, a espessura de equivale a 5 mm.
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Considerando o sistema descrito no Exemplo 4, tem-se o seguinte fator de perda em
tubulação, para a situação real:
dR = 22 mm
dA = 22 mm + 13 mm = 35 mm
λ = 0,03 W/(m.K)
αA = 8 W/(m².K)
𝐅𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐮𝐛,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟗 𝐖/(𝐦. 𝐊)
Já para a condição de referência altera-se o diâmetro de isolamento. Assim:
dA = 22 mm + 5 mm = 27 mm
𝐅𝐩𝐞𝐫,𝐭𝐮𝐛,𝐫𝐞𝐟 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟖 𝐖/(𝐦. 𝐊)

Caso a tubulação não seja isolada, o valor do fator de perda em tubulações deve ser retirado da
tabela B.IV.2, respeitando-se as condições reais.
Tabela B.IV.2 – Valor do fator de perda em tubulações sem isolamento (W/m.K). Na tabela, L G refere-se ao
maior comprimento da edificação (m), e B G refere-se a maior largura da edificação
Tubulação não isolada
Tubulação externa
Tubulação interna
LG.BG ≤ 200m²
1,00
1,00
LG.BG ≤ 200m²
2,00
2,00
LG.BG ≤ 200m²
3,00
3,00
Fonte: ISO 15316-3-2 (2006).

B.IV.6.2 Perdas térmicas no sistema de recirculação
O cálculo das perdas relativas ao sistema de recirculação deve ser realizado por meio da equação
B.IV.27.

EA,per,recirc =

Hper,recirc . Fper,recirc . Lrecirc ∙ (θA,uso − θA,0 )
1000

Equação (B.IV.27)

Onde:
EA,per,recirc é a perda térmica relativa ao sistema de recirculação de água quente (kWh/dia);
Hper,recirc é o fator de horas de perdas na tubulação de recirculação de água quente (λ per,recirc = 24) (h/dia);
Fper,recirc é o fator de perdas térmicas por metro de tubulação do sistema de recirculação, conforme a equação
B.IV.25 quando isolado, ou a tabela B.IV.2 quando sem isolamento.;
Lrecirc é o comprimento da tubulação do sistema de recirculação (m).
No caso da existência de automação no sistema de recirculação provenientes dos tipos descritos no
item B.IV.5, a perda térmica deve ser desconsiderada.

Neste exemplo não há sistema de recirculação de água.
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B.IV.6.3 Perdas térmicas do reservatório de água quente
As perdas no armazenamento de água estão associadas às características do reservatório e do
isolamento térmico. Perdas em armazenamento de água não podem ser consideradas em sistemas
de aquecimento de água instantâneo.
Para reservatórios térmicos de sistemas solares de aquecimento de água etiquetados pelo Inmetro,
deve-se considerar a perda específica térmica descrita na tabela do PBE, em kWh/mês/l, disponível
em: <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/coletores-solares.asp>, onde devem ser
realizadas as transformações de unidade necessárias. Caso o reservatório não esteja disposto na
tabela do PBE, utilizar a equação B.IV.26.
As perdas térmicas associadas ao reservatório de água quente indiretamente aquecido podem ser
calculadas a partir da perda de calor do reservatório em espera (standby), com o ajuste de diferença
de temperaturas por meio da equação B.IV.28.

EA,res =

(θA,res,med − θamb,med )
∙ EA,res,sby
∆θA,res,sby

Equação (B.IV.28)

Onde:
EA,res é a perda térmica do reservatório de água quente (kWh/dia);
θA,res,med é a média de temperatura no reservatório (°C);
θamb,med é a média de temperatura no ambiente (°C);
∆θA,res,sby é a média da diferença de temperatura em testes com o reservatório em standby (°C).
Adota-se 29 °C;
EA,res,sby é a perda térmica específica do reservatório em standby (kWh/dia).

A perda térmica do reservatório de água quente depende da temperatura do reservatório, da
média de temperatura do ambiente e da perda térmica específica em standby, parâmetro
calculado a seguir.
θA,res,med = 50ºC
θamb,med = 19,54ºC
EA,res,sby = 6,09 kWh/dia

EA,res =

(θA,res,med − θamb,med )
∙ EA,res,sby
∆θA,res,sby
𝐄𝐀,𝐫𝐞𝐬 = 𝟔, 𝟒𝟎 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚

Como são 4 reservatórios, as perdas são multiplicadas por 4.
𝐄𝐀,𝐫𝐞𝐬,𝐭𝐨𝐭 = 𝟐𝟓, 𝟔𝟎 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
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A perda térmica específica dos reservatórios em standby, em função do volume de armazenamento,
é apresentada na tabela B.IV.3.
Tabela B.IV.3 – Perda específica térmica de reservatório de água quente em standby
Volume de Reservatório (litros)
Perdas (kWh/dia)
0,865
100
1,349
150
1,799
200
2,249
250
2,699
300
2,932
400
3,498
500
3,998
600
4,798
800
Nota: para dimensões não especificadas nesta tabela, deve-se utilizar a equação B.IV.29, obtida a
partir da regressão linear dos valores tabelados.

EA,res,sby = 0,0054 × Vres + 0,6936

Equação (B.IV.29)

Onde:
EA,res,sby é a perda térmica específica do reservatório em standby (kWh/dia);
Vres é o volume do reservatório (litros).

Calcula-se a perda térmica específica do reservatório em standby a partir do seu volume.
Como descrito anteriormente, no Exemplo 3 o volume total de armazenamento é de 1.000 L,
porém, têm-se quatro reservatórios de água quente na edificação exemplo. Logo:
Vres = 1.000 L
EA,res,sby = 0,0054 × Vres + 0,6936
𝐄𝐀,𝐫𝐞𝐬,𝐬𝐛𝐲 = 𝟔, 𝟎𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐢𝐚
Este cálculo é equivalente a cada um dos reservatórios.
Os sistemas sem armazenamento de água mais comuns são o chuveiro elétrico, usado também como
sistema de referência, e os aquecedores de passagem. As recomendações são as mesmas para o
sistema com acumulação.

Anteriormente calcularam-se as perdas térmicas da tubulação e do reservatório de água
quente. O edifício Exemplo 3 não possui sistema de recirculação de água quente, e, portanto,
esta perda não foi computada.

219

B.IV.7 Eficiência dos equipamentos aquecedores de água
Quando o sistema de aquecimento conta com apenas um aquecedor, a eficiência do sistema de
equipamentos de aquecimento deve ser igual à eficiência do aquecedor.
Quando o sistema de aquecimento que atende a demanda total é composto por mais de um
aquecedor, a contribuição de cada aquecedor deve ser calculada por meio da média ponderada da
eficiência dos aquecedores pelas potências nominais de cada aquecedor.
Quando o sistema de aquecimento atende parte da demanda total, as contribuições devem ser
calculadas de forma independente para cada um dos sistemas de aquecimento.
Quando o sistema de aquecimento é composto por diferentes tipos de aquecedores em série, a
contribuição de cada aquecedor deve ser determinada. Os cálculos devem ser realizados na
sequência dos aquecedores.
Quando mais de um dos aquecedores está associado em paralelo, a contribuição proporcional de
cada aquecedor deve ser calculada a partir da razão entre a potência nominal da unidade em
relação à potência total da instalação.
Quando existirem equipamentos de reserva, recomenda-se o uso da mesma eficiência dos
equipamentos regulares, a fim de manter a classificação da edificação. Entretanto, os equipamentos
de reserva não são considerados no cálculo.
O rendimento (raq) do aparelho de aquecimento de água deve ser obtido por meio de informações
oficiais do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, para os equipamentos que fazem parte
do programa. Para equipamentos que não fazem parte do PBE, pode-se adotar as informações
fornecidas em laudos de ensaios ou catálogo de fabricante, desde que especificado. Na ausência de
valores de eficiência de ambos os casos, deve-se adotar o valor de eficiência disponibilizados na
tabela B.IV.4.

Tabela B.IV.4 – Tipos de sistemas de aquecimento de água e eficiências
Sistema de água quente
Sistema de aquecimento por resistência elétrica em imersão (boiler)
Aquecedor de passagem de um único ponto de consumo
Aquecedor de passagem de múltiplos pontos de consumo
Sistema de aquecimento elétrico de um único ponto de consumo (chuveiro elétrico)
Aquecedor de acumulação a gás
Aquecedor de acumulação a combustível sólido (lenha)
Bomba de calor elétrica para aquecimento exclusivo de água

Eficiência
(%)
85
70
65
95
76
55
200
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ANEXO C – MÉTODO DE SIMULAÇÃO
Neste anexo são estabelecidos os critérios para a avaliação de eficiência energética de edificações
comerciais, de serviços e públicas por meio dos métodos de simulação computacional termo
energética (C.I) e de iluminação natural (C.II).
Qualquer edificação pode ser avaliada a partir do método de simulação termo energética, sendo
obrigatório para as edificações que não atendem às condições definidas na tabela 6.1 do item 6
(subitem 6.1). Portanto, edificações que possuem aquecimento artificial, aberturas zenitais, bem
como vidro em frente das paredes da fachada, fachadas ventiladas, ambientes de elevada geração
de carga interna, dispositivos móveis de sombreamento interno automatizados, vidros com
comportamento dinâmico a exemplo dos eletrocrômicos ou outras soluções de desempenho
inovadoras, devem ser avaliadas pelo método de simulação termo energética.
A partir das simulações termo energéticas obtém-se o consumo final por uso dos sistemas individuais
em energia elétrica. Os resultados obtidos pelos dados de saída da simulação devem ser utilizados
no cálculo do consumo de energia primária da condição real (CEP,real) e condição de referência (CEP,ref),
para posterior identificação da classificação de eficiência energética, conforme item 8 do anexo
principal desta Portaria.
O método de simulação de iluminação natural aplica-se a todas as edificações nas quais se deseja
computar o aproveitamento da iluminação natural com maior precisão. Podem ser estimados a
redução da carga térmica total anual da envoltória, o consumo de energia do sistema de iluminação
artificial e o potencial de integração entre o sistema de iluminação e a luz natural disponível.

Como descrito na INI-C, qualquer edificação pode ser avaliada pelo método de simulação.
Porém, este método de avaliação é obrigatório caso a edificação analisada não atenda às
condições para a aplicação do método simplificado, apresentadas no item 6 deste manual.
Logo, edificações que possuem aquecimento artificial, aberturas zenitais, bem como vidro
em frente das paredes da fachada, fachadas ventiladas, ambientes de elevada geração de carga
interna, dispositivos móveis de sombreamento interno automatizados, vidros com
comportamento dinâmico a exemplo dos eletrocrômicos ou outras soluções de desempenho
inovadoras, devem ser avaliadas pelo método de simulação. Se este for o método aplicado,
deve-se consultar o texto do Anexo C diretamente na INI-C.
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ANEXO D – GERAÇÃO LOCAL DE ENERGIA RENOVÁVEL
A avaliação do uso de sistemas de geração de energia local por meio de fontes de energia renováveis
em edificações comerciais, de serviços e públicas, bem como a avaliação de Edificações de Energia
Quase Zero (NZEBs) e Edificações de Energia Positiva (EEPs) devem ser realizadas conforme
estabelecido neste anexo.
O sistema de geração local de energia renovável deve estar instalado na edificação avaliada ou no
mesmo lote em que ela se encontra. Os sistemas devem estar conectados ao relógio medidor de
energia da edificação ou parcela da edificação a qual atendem.

Este anexo apresenta os critérios para a avaliação do uso de sistemas de geração de energia
local por meio de fontes de energia renováveis. Para realizar a avaliação da edificação quanto
às classificações de NZEB e EEP, é necessário obter os valores de geração local de energia,
consumo de energia elétrica e térmica da edificação, conforme apresentados na Figura 93 a
seguir.
Figura 93 – Parâmetros para avaliação da edificação quanto à geração de energia local

Propõe-se o fluxo de trabalho deste anexo, apresentado na Figura 94, a fim de esclarecer
melhor o processo de levantamento de dados da edificação para a análise de geração local.
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Figura 94 – Fluxo de trabalho de aplicação do Anexo D

1

2

3

4

•Determinar o consumo total de energia elétrica da edificação real
•Decidir entre o método simplificado ou simulação
•Determinar o potencial de geração de energia elétrica a partir do uso de fontes
locais de energia renovável (item D.1.)

•Determinar o consumo total de energia térmica da edificação (se existente)

•Adotar os fatores de conversão de energia elétrica e térmica em primária

5

•Avaliar se a edificação se classifica como NZEB
•Condições para avaliação de NZEBs (item D.2.)

6

•Avaliar se a edificação se classifica como EPP
•Condições para a avaliação de EPPs (item D.3.)

Para exemplificar o cálculo de determinação do potencial de geração de energia, considerase neste anexo o edifício Exemplo 4, apresentado no Anexo A. Este é um edifício de uso de
escritórios, e obteve laudo de projetista para o sistema de geração de energia quanto à energia
gerada por fontes renováveis (neste caso, painéis fotovoltaicos na cobertura), e está
localizado na cidade de São Paulo.
D.1 Determinação do potencial de geração de energia elétrica a partir do uso de
fontes locais de energia renovável
A energia gerada por meio do uso de fontes renováveis ao longo do ano (GEE) deve ser estimada por
laudo técnico do projetista, a fim de que possa ser subtraída do consumo de energia primária real
(CEP,real), conforme a equação 8.2, subitem 8.1. O potencial de geração de energia elétrica (PGE) pelo
uso de fontes locais de energia renovável é obtido por meio da equação D.1. Este representa o
percentual da energia consumida pela edificação atendido pela energia gerada por meio de fontes
locais renováveis, devendo ser exposto na ENCE da edificação avaliada.

PGE =

GEE . 100
CEE,real

Equação (D.1)

Onde:
PGE é o potencial de geração de energia (%);

223

GEE é a energia gerada por fontes locais de energia renovável (kWh/ano);
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano).

Tem-se que a geração de energia estimada do edifício Exemplo 4 é de 90.231,26 kWh/ano,
e o consumo da edificação é de 153.924,4 kWh/ano. Logo:
GEE = 90.231,26 kWh/ano
CEE, real = 153.924,4 kWh/ano
Logo:
PGE = GEE × 100 / CEE,real
PGE = 90.231,57 × 100 / 153.924,4
PGE = 59%
D.2

Condições para a avaliação de NZEB
A edificação de energia quase zero (NZEB) deve ser energeticamente eficiente, comprovada pela
obtenção da classificação A de eficiência energética sem considerar o desconto da parcela referente
à geração local de energia renovável; ou seja, baseando-se na classificação a partir do consumo de
energia primária total da edificação real (CEPT,real), conforme a equação 8.4. Além disso, a NZEB deve
ter 50%, ou mais, de sua demanda energética anual suprida por energia renovável gerada
localmente, conforme equação D.2

Equação (D.2)

(GEE . fcE ) ≥ 0,5. ((CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT ))
Onde:
GEE é a energia gerada por fontes locais de energia renovável (kWh/ano);
fcE é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária;
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano);
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real (kWh/ano);
fcT é o fator de conversão de energia térmica em energia primária.

Considerando o mesmo Exemplo 4, calcula-se a condição para a avaliação de NZEB.
Reforça-se que, para considerar uma NZEB a mesma deve possuir classificação geral A de
eficiência. Assim:
GEE = 90.231,26 kWh/ano
CEE, real = 153.924,4 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
CET, real = 90.943,23 kWh/ano
fcT = 1,1 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
Logo:
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(GEE . fcE ) ≥ 0,5. ((CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT ))
(90.231,26 × 1,6) ≥ 0,5× ((153.924,4 × 1,6) + (90.943,23 × 1,1))
144.370,01 ≥ 173.158,3
Não é NZEB

D.3

Condições para a avaliação de EEP
A edificação de energia positiva deve ser energeticamente eficiente, comprovada pela obtenção da
classificação A de eficiência energética sem considerar o desconto da parcela referente à geração
local de energia renovável; ou seja, baseando-se na classificação a partir do consumo de energia
primária total da edificação real (CEPT,real), conforme a equação 8.4. A EEP deve ter geração local de
energia renovável superior à sua demanda anual de energia, com balanço energético positivo
(equação D.3). Como resultado, a EEP recebe a classificação de eficiência energética A+ na ENCE
geral.

Equação (D.3)

(GEE . fcE ) − ((CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT )) ≥ 0
Onde:
GEE é a energia gerada por fontes locais de energia renovável (kWh/ano);
fcE é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária;
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano);
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real (kWh/ano);
fcT é o fator de conversão de energia térmica em energia primária.

A partir do mesmo Exemplo 4, calcula-se a condição para avaliação de EPPs, reforçando
novamente que a edificação precisa ter classificação A. Logo:
GEE = 90.231,26 kWh/ano
CEE, real = 201.946,57 kWh/ano
fcE = 1,6 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
CET, real = 90.943,23 kWh/ano
fcT = 1,1 (média entre os anos de 2014 a 2018 retirado de <http://www.pbeedifica.com.br/node/134> )
Logo:
(GEE . fcE ) − ((CEE,real . fcE ) + (CET,real . fcT )) ≥ 0
(90.231,26 × 1,6) – ((201.946,57 × 1,6) + (90.943,23 × 1,1)) ≥ 0
-201.946,6 ≥ 0
Não é EPP
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ANEXO E – EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO
Neste anexo são estabelecidos os critérios para a determinação do percentual de redução ou
acréscimo das emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes dos sistemas de edificações
comerciais, de serviços e públicas. Esta avaliação tem caráter informativo nesta INI-C, e não altera
a classificação de eficiência energética da edificação. Sua determinação baseia-se na comparação
entre as emissões de dióxido de carbono da edificação real e sua condição de referência.

O percentual de redução ou acréscimo de emissões de dióxido de carbono (CO2) se dá pela
comparação entre o consumo de energia da condição de referência com o consumo de energia
da condição real. Para tanto, a condição real engloba a geração local de energia, e o consumo
de energia elétrica e térmica, enquanto a condição de referência representa uma edicação com
classificação D e desconsidera a geração local de energia. Essa relação apresenta-se na Figura
95.
Figura 95 – Parâmetros de entrada para o cálculo de emissões de dióxido de carbono

Para representar a determinação de emissões de dióxido de carbono, utiliza-se neste anexo o
Exemplo 4, apresentado no Anexo A e utilizado no Anexo D, de geração local de energia.
Portanto, retoma-se que:
GEE = 90.231,26 kWh/ano
CEE, real = 153.924,4 kWh/ano
CET, real = 90.943,23 kWh/ano
CEE, ref = 304.333,3 kWh/ano
E.1
Determinação do percentual de redução ou acréscimo da emissão de dióxido de
carbono
O percentual de redução ou acréscimo das emissões de dióxido de carbono (P CO2) deve ser obtido
por meio da equação E.1. Caso o resultado da equação seja negativo, há uma redução nas emissões
de CO2. Caso o resultado seja positivo, há um aumento nas emissões de dióxido de carbono em
relação à edificação de referência.
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PCO2 = [

ECO2 ,real
− 1 ] . 100
ECO2 ,ref

Equação (E.1)

Onde:
PCO2é o percentual de redução ou acréscimo das emissões de dióxido de carbono (%);
ECO2,real é a emissão total de dióxido de carbono da edificação real (tCO2/ano);
ECO2,ref é a emissão total de dióxido de carbono da edificação em sua condição de referência (tCO2/ano).

A determinação da emissão total de dióxido de carbono da edificação na condição real e na
condição de referência é apresentada no item E.2 a seguir. Com os valores calculados na
sessão seguinte, calcula-se o percentual de redução ou acréscimo de emissão de dióxido de
carbono:
ECO2,real = 26,38 tCO2/ano
ECO2,ref = 27,39 tCO2/ano
PCO2 = [

ECO2 ,real
− 1 ] × 100
ECO2,ref

PCO2 = [

26,38
− 1 ] × 100
27,39

𝐏𝐂𝐎𝟐 = − 𝟒%
Por meio do resultado anterior, conclui-se que há a diminuição nas emissões de dióxido de
carbono na condição real da edificação em relação à sua condição de referência.
E.2

Determinação da emissão total de dióxido de carbono da edificação
O valor relativo às emissões deve ser calculado para a edificação real (equação E.2), e condição de
referência (equação E.3). Para a determinação das emissões, o consumo total de energia elétrica e
térmica deve ser multiplicado pelo fator de emissão de dióxido de carbono correspondente.
Na condição real, deve-se descontar a geração local de energia renovável, que deve ser multiplicada
pelo fator de emissão de dióxido de carbono referente à geração de eletricidade. Os consumos e a
geração local de energia renovável devem ser considerados conforme a tabela E.1.
Os fatores de emissão de dióxido de carbono por geração de eletricidade são diferenciados para as
localidades cujo fornecimento de energia elétrica está ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN)
e para aquelas que fazem parte de Sistemas Isolados (SIs). Os fatores de emissão de dióxido de
carbono
estão
descritos
no
site
do
PBE
Edifica,
disponível
em:
<http://www.pbeedifica.com.br/node/134>.
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Tabela E.1- Valores de referência dos sistemas individuais para o cálculo das emissões de dióxido de carbono
Todas as tipologias
Sistema individual

Condição real

Condição de referência

Condicionamento de ar

Condição real

Consumo elétrico da condição de
referência

Iluminação artificial

Condição real

Consumo elétrico da condição de
referência

Aquecimento de Água

Condição real

Consumo elétrico da condição de
referência*

Equipamentos

Condição real

Consumo elétrico da condição de
referência

Geração local de energia renovável

Condição real

Sem geração

* A condição de referência a ser adotada em sistemas com acumulação de água deve ser o boiler elétrico; para
sistemas sem acumulação de água, a condição de referência deve ser o chuveiro elétrico.

ECO2 ,real =

(CEE,real ∙ feE ) + (CET,real ∙ feT ) − (GEE ∙ feE )
1000

Equação (E.2)

Onde:
ECO2,real é a emissão total de dióxido de carbono da edificação real (tCO 2/ano);
CEE,real é o consumo total de energia elétrica da edificação real (kWh/ano);
CET,real é o consumo total de energia térmica da edificação real (kWh/ano);
feE é o fator de emissão de dióxido de carbono na geração de energia elétrica (kg.CO 2/kWh);
feT é o fator de emissão de dióxido de carbono na queima de combustível (kg.CO 2/kWh);
GEE é a energia gerada por fontes locais de energia renovável (kWh/ano).

Para a representação do cálculo de emissão total de dióxido de carbono da edificação real,
utiliza-se o Exemplo 4, também utilizado no Anexo D. Para tanto, considera-se o combustível
de energia térmica de aquecimento de água como gás natural. Os valores dos fatores de
emissão foram retirados das tabelas disponibilizadas pelo site do PBE Edifica, que podem
ser acessadas com base no texto da INI-C.
GEE = 90.231,26 kWh/ano
CEE, real = 153.924,4 kWh/ano
CET, real = 90.943,23 kWh/ano
feE = 0,090 kg.CO2/kWh
feT = 0,227 kg.CO2/kWh

ECO2 ,real =

(CEE,real × feE ) + (CET,real × feT ) − (GEE × feE )
1.000
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ECO2 ,real =

( 153.924,4 × 0,090) + (90.943,23 × 0,227) − (90.231,26 × 0,090)
1.000
𝐄𝐂𝐎𝟐 ,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟐𝟔, 𝟑𝟖 𝐭𝐂𝐎𝟐/𝐚𝐧𝐨

ECO2 ,ref =

(CEE,ref ∙ feE ) + (CET,ref ∙ feT )
1000

Equação (E.3)

Onde:
ECO2,refé a emissão total de dióxido de carbono da edificação em sua condição de referência (tCO2/ano);
CEE,ref é o consumo total de energia elétrica da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
CET,ref é o consumo total de energia térmica da edificação em sua condição de referência (kWh/ano);
feE é o fator de emissão de dióxido de carbono na geração de energia elétrica (kg.CO 2/kWh);
feT é o fator de emissão de dióxido de carbono na queima de combustível (kg.CO 2/kWh).

Para o cálculo de emissão de dióxido de carbono da condição de referência, utilizam-se os
consumos de energia elétrica dessa condição. Os fatores de emissão são os mesmos
apresentados para o cálculo da emissão do edifício na condição real. Vale lembrar que, na
condição de referência, a geração local de energia não é computada. Logo:
CEE, ref = 304.333,3 kWh/ano
feE = 0,090 kg.CO2/kWh
ECO2,ref =

ECO2 ,ref =

(CEE,ref × feE )
1.000

(304.333,3 × 0,090)
1.000

𝐄𝐂𝐎𝟐 ,𝐫𝐞𝐟 = 𝟐𝟕, 𝟑𝟗 𝐭𝐂𝐎𝟐/𝐚𝐧𝐨
Para determinar o percentual de redução ou de acréscimo de emissão da condição real em
relação à condição de referência, retorna-se ao item E.1 deste anexo.
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ANEXO F – USO RACIONAL DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES
Neste anexo são estabelecidos os critérios para a determinação do percentual anual de redução do
consumo de água potável por meio do seu uso racional em edificações comerciais, de serviços e
públicas. Esta avaliação tem caráter informativo nesta INI-C, e não altera a classificação de
eficiência energética da edificação. Sua determinação baseia-se na comparação entre o consumo de
água potável da edificação real e sua condição de referência.

Ressalta-se que a caracterização do uso racional de água na edificação é informativa. Realizase a partir do percentual de redução de consumo de água na condição de referência e na
condição real. O esquema apresentado na Figura 96 representa o fluxo de cálculo para
determinar esse percentual.
Figura 96 – Fluxo de trabalho do Anexo F

1

• Calcular a quantidade de usuários que ocupam a edificação (Equação F.4)

2

• Calcular o consumo diário de bacias e mictórios na edificação de
referência (Equação F.3)

3

• Calcular o consumo anual de água na edificação de referência (Equação
F.2)

4

• Calcular o consumo diário de bacias e mictórios na edificação de real
(Equação F.6)

5

• Calcular o consumo anual de água na edificação de real (Equação F.5)

6

• Computar se há aproveitamento de água não potável por meio de laudos
de especialistas (Item F.4)

7

• Determinar o percentual anual de redução de consumo de água potável
(Item F.1)

A fim de representar o cálculo do uso racional de água em edificações, utiliza-se o Exemplo
2, uma edificação de uso educacional – universidade, no Anexo A, que possui:


Três banheiros masculinos: com um mictório, dois vasos sanitários de caixa acoplada
e duas torneiras de lavatório em cada.



Três banheiros femininos: com três vasos sanitários de caixa acoplada e duas torneiras
de lavatório em cada.
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F.1

Determinação do percentual anual de redução no consumo de água potável
A avaliação do consumo de água objetiva incentivar o uso de sistemas que promovam a redução do
consumo de água potável. Podem ser avaliados equipamentos economizadores, sistemas de uso
racional e fontes alternativas de água não potável.
O percentual anual de redução no consumo de água potável (Red água) é obtido por meio da equação
F.1, e compara o consumo de água da edificação real, descontando-se a oferta de água não potável,
com a edificação em sua condição de referência.

Cágua,ref − (Cágua,real − Oágua,não potável )
Redágua = [
] . 100
CAágua,ref

Equação (F.1)

Onde:
Redágua é o percentual anual de redução no consumo de água potável (%);
Cágua,ref é o consumo anual de água da edificação na condição de referência (L/ano);
Cágua,real é o consumo anual de água da edificação na condição real (L/ano);
Oágua,não potável é a oferta de água não potável (L/ano) calculada pelo projetista, conforme laudo técnico.

Baseando-se nos cálculos apresentados nos próximos capítulos, determina-se o percentual
anual de redução no consumo de água potável. Não foi considerada a oferta de água não
potável neste exemplo.
Cágua, ref = 4.396.540 L/ano
Cágua, real = 3.470.100 L/ano
Oágua,não potável = 0
Redágua = [

Cágua,ref − (Cágua,real − Oágua,não potável )
] × 100
Cágua,ref

Redágua = [

4.396.540 − (.3470.100 − 0)
] × 100
4.396.540
𝐑𝐞𝐝á𝐠𝐮𝐚 = 𝟐𝟏%

F.2

Consumo de água da edificação na condição de referência
O consumo anual de água da edificação em sua condição de referência deve ser calculado por meio
da equação F.2, que utiliza a ocupação em dias/ano conforme tipologias das tabelas do anexo A. O
padrão de uso adotado é fixo por tipologia, e têm seus valores adaptados do LEED v.4 (2015). A
ocupação, em número de dias ao ano, também é fixa conforme a tipologia.

Cágua,ref = Nano . (Cágua,ref,BS,MIC + Q ref,TL . t TL . UDTL . Oc
+ Q ref,CH . t CH . UDCH . Oc + Q ref,TC . t TC . UDTC . Oc)

Equação (F.2)
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Onde:
Cágua,ref éo consumo anual de água da edificação em sua condição de referência (L/ano);
Nano é o número de dias de ocupação ao ano conforme a tipologia da edificação, ver tabelas do anexo A;
Cágua,ref,BS,MIC é o consumo diário de água das bacias sanitárias e mictórios na condição de referência (L/dia),
calculado conforme equação F.3;
Qref,TL é a vazão da torneira de lavatório na condição de referência (L/minuto) conforme tabela F.1;
tTL é a duração do uso da torneira de lavatório (minutos), conforme tabela F.2;
UDTL é o número de uso diário da torneira de lavatório por pessoa (usos/dia.pessoa), conforme tabela F.3;
Qref,CH é a vazão do chuveiro na condição de referência (L/minuto), conforme tabela F.1;
tCH é a duração do uso do chuveiro (minutos), conforme tabela F.2;
UDCH é o número de uso diário do chuveiro por pessoa (usos/dia.pessoa), conforme tabela F.3;
Qref,TC é a vazão da torneira da pia da cozinha na condição de referência (L/minuto) conforme tabela F.1;
tTC é a duração do uso da torneira da pia da cozinha (minutos), conforme tabela F.2;
UDTC é o número de uso diário da torneira da pia da cozinha por pessoa (usos/dia.pessoa), conforme tabela F.3;
OC é a quantidade de pessoas que ocupam a edificação analisada em sua condição real e de referência, calculada
conforme equação F.4.

A partir das definições da edificação Exemplo 2, apresentadas no início deste anexo, e o
cálculo do consumo de água diário de bacias e mictórios, calcula-se o consumo anual de água
da edificação na condição de referência:
Nano = 200
Cágua,ref,BS,MIC = 13.761,2 L/dia
Qref,TL = 9,0 L/min
tTL = 0,5
UDTL = 3
Oc = 609
Não há chuveiros e torneiras de cozinha
Cágua,ref = Nano × (

Cágua,ref,BS,MIC + Qref,TL × t TL × Oc +
)
Qref,CH × t CH × UDCH × Oc + Qref,TC × t TC × UDTC × Oc

Cágua,ref = 200 × (13.761,2 + 9,0 × 0,5 × 3 × 609)
Cágua,ref = 4.396.540 L/ano

O consumo diário de água em bacias sanitárias e mictórios da edificação na sua condição de
referência é determinado por meio da equação F.3.

Cágua,ref,BS,MIC = Q ref,BS,M . UDBS,M . OcM + Q ref,BS,F . UDBS,F . OcF
+ Q ref,MIC . UDMIC,M . OC

Equação (F.3)

Onde:
CAref,BS,MIC é o consumo diário de água de bacias sanitárias e mictórios na condição de referência (L/dia);
Qref,BS,M é a vazão da bacia sanitária para uso masculino na condição de referência (L/minuto), conforme a tabela
F.1;
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UDBS,M é o número de uso diário da bacia sanitária de uso masculino (usos/dia.pessoa), conforme tabela F.3.
Ressalta-se que para edificações sem mictórios, este valor deve ser equivalente ao valor adotado para uso
feminino, conforme nota de rodapé da tabela F.3;
QrefBS,F é a vazão da bacia sanitária feminino na condição de referência (L/minuto), conforme a tabela F.1;
UDBS,F é o número de uso diário da bacia sanitária feminino (usos/dia.pessoa), conforme a tabela F.3;
Qref,MIC é a vazão do mictório na condição de referência (L/minuto), conforme a tabela F.1;
UDMIC,M é o número de uso diário do mictório para uso masculino (usos/dia.pessoa), conforme a tabela F.3;
OCM é a quantidade de usuários masculinos (pessoas). Quando em situações não particulares, adotar 50% da
ocupação da edificação.
OCF é a quantidade de usuários femininos (pessoas). Quando em situações não particulares, adotar 50% da
ocupação da edificação.
OC é a quantidade de pessoas que ocupam a edificação analisada em sua condição real e de referência, e deve
ser calculada conforme equação F.4.

Após o cálculo da ocupação de pessoas, calcula-se o consumo diário de bacias e mictórios
na condição de referência:
Qref,BS,M e F = 6,8 L/fluxo
UDBS,M = 1
UDBS,F = 3
Qref,MIC = 9,0 L/min
UDMIC,M = 2
OCM = 304
OCF = 305
Cágua,ref,BS,MIC = Q ref,BS,M UDBS,M × OcM + Q ref,BS,F × UDBS,F . OcF + Q ref,MIC × UDMIC,M . OC

Cágua,ref,BS,MIC = 6,8 × 1 × 304 + 6,8 × 3 × 305 + 9,0 × 2 × 304
Cágua,ref,BS,MIC = 2.067,2 + 6.222 + 9,0 × 2 × 304
𝐂á𝐠𝐮𝐚,𝐫𝐞𝐟,𝐁𝐒,𝐌𝐈𝐂 = 𝟏𝟑. 𝟕𝟔𝟏, 𝟐 𝐋/𝐝𝐢𝐚

OC =

Atot
DOC

Equação (F.4)

Onde:
OC é a quantidade de usuários que ocupam a edificação;
DOC é a densidade de ocupação da edificação (m2/pessoa), conforme a tabela F.4;
Atot é a área total da edificação (m²).

Para calcular a quantidade de usuários que ocupam a edificação é necessário a área total desta
e a densidade de ocupação. Calcula-se:
Atot escritório= 390,13 m²
Atot educacional = 864,02 m²
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DOc escritório = 12 m²/pessoa
DOc educacional = 1,5 m²/pessoa
OC educacional =

OC escritório =

864,02 m²
1,5 m2 /pessoa

390,13m²
12m2 /pessoa
Oc educacional = 576
Oc escritório = 33
Oc total = 609 pessoas
Homens: 304 (50% do total)
Mulheres: 305 (50% do total)

Tabela F.1 – Vazão de dispositivos da edificação em sua condição de referência
Vazão (L/min)
Tipo de dispositivo /
Hospedagem/
Varejo/
Tipologia
Escritórios
Educacionais
Hospitalares
Alimentação
Bacia sanitária
6,8L/fluxo
6,8 L/fluxo
6,8 L/fluxo
6,8 L/fluxo
(caixa de descarga)
Bacia sanitária
102,0L/min.
102,0L/min.
102,0L/min.
102,0L/min.
(válvula de descarga)
Mictórios
(Caixa de descarga, registro
9,0L/min.
9,0L/min.
9,0L/min.
9,0L/min.
de pressão ou válvula de
descarga para mictório)
Torneira de lavatório
9,0L/min.
9,0L/min.
9,0L/min.
9,0L/min.
Banho/chuveiro
12,0L/min.
12,0L/min.
Torneira da pia da cozinha
15,0L/min.
15,0L/min.
Fontes: NBR 8.160 (ABNT, 1999); LEED v.4 (2015).
Tabela F.2– Duração do uso de dispositivos de edificações em sua condição real e de referência
Duração (minutos)

Tipo de dispositivo /
Tipologia
Escritórios

Hospedagem/
Hospitalares

Bacia sanitária
0,08¹
(válvula de descarga)
Mictórios
0,08¹
Torneira de lavatório
0,50
Banho / chuveiro
5,00
Torneira da pia da cozinha
0,25
1
Considerada a duração média das descarga de 5 segundos.

Varejo/
Alimentação

Educacionais

0,08¹

0,08¹

0,08¹

0,08¹
1,00
8,00
1,00

0,08¹
0,50
-

0,08¹
0,50
-
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Fontes: NBR 8.160, ABNT (1999); adaptado de LEED, v.4, (2015).
Tabela F.3– Número de usos por dia de dispositivos da edificação em sua condição real e de referência
Usos por dia
Tipo de dispositivo / Tipologia

Hospedagem/
Varejo/
Educacionais
Hospitalares
Alimentação
Bacia sanitária (feminino)
3,0
5
0,2
3
Bacia sanitária (masculino)*
1,0
5
0,1
1
Mictórios (masculino)
2,0
0,1
2
Torneira de lavatório
3,0
5
0,2
3
Banho / chuveiro
0,1
1
Torneira da pia da cozinha
1,0
4
*Em casos em que a edificação não possui mictórios, considerar a mesma quantidade de usos por dia da bacia
sanitária (feminino) para a bacia sanitária (masculino).
Fonte: Adaptado de LEED, v.4 (2015)
Escritórios

Tabela F.4 – Densidade de ocupação da edificação em sua condição real e de referência
DOc – Densidade de
Tipologia
ocupação (m2/pessoa)
Escritórios
12,0
Edificações de escritórios
Educação infantil
2,5
Edificações educacionais
Ensino fundamental/médio
1,5
Ensino superior
1,5
Hotéis pequenos
16,1
Edificações de hospedagem
Hotéis médios e grandes
20,0
Estabelecimentos assistenciais de
Estabelecimentos assistenciais de
5,0
saúde
saúde
Edificações de varejo: comércio
Pequenas, grandes e shopping
5,0
Edificações de varejo: mercado
Mercados
5,0
Edificações de alimentação
Restaurantes e praças de alimentação
5,0
*Nas tipologias não listadas na tabela a ocupação deverá ser informada pelo solicitante.

F.3

Consumo de água da edificação na condição real
O consumo anual de água da edificação na condição real é determinado conforme equação F.5, e o
consumo diário de água em bacias sanitárias e mictórios (L/dia) em sua condição real é calculado
conforme a equação F.6.

Cágua,real = Nano . (Cágua,real,BS,MIC + Q real,TL . t TL . UDTL . Oc
+ Q real,CH . t CH . UDCH . Oc + Q realTC . t TC . UDTC . Oc)

Equação (F.5)

Onde:
CAágua,real é o consumo anual de água da edificação na condição real;
Nano é o número de dias de ocupação ao ano conforme a tipologia da edificação (tabelas anexo A);
CAreal,BS,MIC é o consumo diário de água em bacias sanitárias e mictórios (L/dia) na condição real;
Qreal,TL é a vazão da torneira de lavatório na condição real (L/minuto), conforme projeto da edificação real;
tTL é o tempo de uso da torneira de lavatório (minutos), conforme tabela F.1;
UDTLé o número de uso diário da torneira de lavatório (minutos), conforme tabela F.3;
Qreal,CH é a vazão do chuveiro na condição real (L/minuto), conforme projeto da edificação;
tCH é o tempo de uso do chuveiro (minutos), conforme tabela F.2;
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UDCHé o número de uso diário do chuveiro por pessoa (usos/dia.pessoa), conforme a tabela F.3;
Qreal,TC é a vazão da torneira da pia da cozinha na condição real (L/minuto), conforme projeto da edificação;
tTC é o tempo de uso da torneira da pia da cozinha (minutos), conforme tabela F.2;
UDTCé o número de uso diário da torneira da pia da cozinha por pessoa (usos/dia.pessoa), a tabela F.3;
OC é a quantidade de pessoas que ocupam a edificação.

Após realizar o cálculo do consumo diário de água em bacias sanitárias e mictórios na
condição real, apresentado a seguir, realiza-se o cálculo do consumo anual de água da
edificação. Adotam-se os valores de tempo de uso, números de usos diários, quantidade de
pessoas ocupando a edificação conforme apresentado nos cálculos de referência. Neste
exemplo, adotou-se o valor de vazão da torneira do lavatório igual ao de referência. Assim:
Nano = 200
Cágua,real,BS,MIC = 9.129 L/dia
Qreal,TL = 9,0 L/min
tTL = 0,5
UDTL = 3
Oc = 609
Cágua,real = Nano × (Cágua,real,BS,MIC + Q real,TL × t TL × UDTL × Oc + Q real,CH × t CH × UDCH
× Oc + Q realTC × t TC × UDTC × Oc)

Cágua,real = 200 × (9.129 + 9,0 × 0,5 × 3 × 609)

𝐂á𝐠𝐮𝐚,𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝟑. 𝟒𝟕𝟎. 𝟏𝟎𝟎 𝐋/𝐚𝐧𝐨

Cágua,real,BS,MIC = Q real,BS,M . UDBS,M . OcM + Q real,BS,F . UDBS,F . OcF
+ Q real,MIC . UDMIC,M . OcM

Equação
(F.6)

Onde:
Cágua,real,BS,MIC é o consumo diário de água em bacias sanitárias e mictórios (L/dia) na condição real;
Qreal,BS,M é a vazão da bacia sanitária para uso masculino na condição real (L/minuto), conforme projeto da
edificação;
UDBS,M é o número de usos diários da bacia sanitária para uso masculino (usos/dia.pessoa). Ressalta-se que para
edificações sem mictórios este valor deve ser equivalente ao valor adotado para uso feminino, conforme nota
de rodapé da tabela F.3;
Qreal,BS,F é a vazão da bacia sanitária para uso feminino na condição real (L/minuto), conforme projeto da
edificação;
UDBS,F é o número de usos diários da bacia sanitária para uso feminino (uso/dia.pessoa), conforme tabela F.3;
Qreal,MIC é a vazão do mictório na condição real (L/minuto), conforme projeto da edificação;
UDMIC,M é o número de usos diários do mictório para uso masculino (usos/dia.pessoa), conforme tabela F.3;
OCM é a quantidade de usuários masculinos (pessoas). Considerar 50% da ocupação da edificação;
OCF é a quantidade de usuários femininos (pessoas). Considerar 50% da ocupação da edificação.
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Para o cálculo de consumo diário de água da edificação real em bacias sanitárias e mictórios,
utilizam-se dos mesmos valores de uso diário e quantidade de usuários da condição de
referência. Neste caso, a vazão da bacia sanitaria é diferente da condição de referência,
apresentada a seguir:
Qreal,BS,M e F = 3,0 L/fluxo
UDBS,M = 1
UDBS,F = 3
Qreal,MIC = 9,0 L/min
UDMIC,M = 2
OCM = 304
OCF = 305
Cágua,real,BS,MIC = Q real,BS,M × UDBS,M × OcM + Q real,BS,F × UDBS,F × OcF
+ Q real,MIC × UDMIC,M × OcM

Cágua,real,BS,MIC = 3,0 × 1 × 304 + 3,0 × 3 × 305 + 9,0 × 2 × 304

𝐂á𝐠𝐮𝐚,𝐫𝐞𝐚𝐥,𝐁𝐒,𝐌𝐈𝐂 = 𝟗. 𝟏𝟐𝟗𝐋/𝐝𝐢𝐚

F.4

Oferta de água não potável
A oferta de água não potável considerada neste regulamento corresponde à água de chuva, água
pluvial e o reaproveitamento de água de condensação; nas demais fontes alternativas de água não
potável deve-se observar o disposto na norma ABNT NBR 16783, em sua versão vigente. Este item
deve ser calculado pelo projetista e considerado conforme laudo técnico. Na existência de sistema de
aproveitamento de água da chuva na edificação, deve-se observar o disposto na norma ABNT NBR
15527, em sua versão vigente.

Caso haja o cálculo de aproveitamento de água não potável na edificação, o mesmo deve ser
apresentado pelo projetista, conforme laudo técnico. A partir desta análise, pode-se
contabilizar essa oferta no potencial de redução de consumo de água, no item F.1 deste
Anexo.
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ANEXO G – GRUPOS CLIMÁTICOS
Neste anexo são informados os grupos climáticos (GC) de 154 municípios brasileiros (tabela G.1),
que compreendem as capitais estaduais e as maiores cidades de cada estado da federação.
A lista com os demais 5.564 municípios do Brasil e a relação de seu respectivo grupo climático está
disponível em:
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/all5564_with_subgroups_interface_2018.csv >.

A Figura 97 a seguir representa a lista dos municípios, apresentado no link acima,
classificados segundo o grupo climático. Ressalta-se que este mapa é representativo, sendo
necessário conferir o respectivo grupo climático da cidade do projeto de acordo com a lista
apresentada pelo PBE Edifica.
Figura 97 – Distribuição dos municípios segundo o Grupo Climático
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Tabela G.24– Grupos climáticos e principais municípios
Grupo
Quantidade de
Principais Municípios
Climático
municípios
Araucária (PR), Cascavel (PR), Guarulhos (SP), Juiz de Fora (MG),
133
Mauá (SP), Pinhais (PR), Santo André (SP), São Bernardo do Campo
1-A
(SP), São Paulo (SP),
Florianópolis (SC), Fazenda Vilanova (RS), Imbituba (SC), Magé (RJ),
28
1-B
Santa Leopoldina (ES)
2

172

Barueri (SP), Campos do Jordão (SP), Curitiba (PR), Ouro Preto (MG),
São Carlos (SP)

3

194

Pato Branco (PR), Petrópolis (RJ), Ponta Grossa (PR), São José dos
Campos (SP)

4

159

Poços de Caldas (MG), Toledo (PR)

5

198

6

145

7

298

Caxias do Sul (RS), Gravataí (RS), Novo Hamburgo (RS), Pelotas (RS),
São Francisco do Sul (SC), São Leopoldo (RS), Xaxim (SC)
Balneário Camboriú (SC), Bento Gonçalves (RS), Chuí (RS), Criciúma
(SC), Farroupilha (RS), Porto Alegre (RS)
Canoas (RS), Chapecó (SC), Joaçaba (SC), Lajeado (RS), Vacaria (RS)

8

82

Santa Maria (RS)

9

296

10

331

11

363

12

314

13

357

14

197

15
16

251
242

17

251

18

190

19

310

20

278

21

183

22
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Cabo Frio (RJ), Governador Valadares (RJ), Ilhéus (BA), Joinville (SC),
Linhares (ES), Niterói (RJ), Porto Seguro (BA), Vila Velha (ES)
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo
Grande (MS), Caruaru (PE), Ribeirão das Neves (MG), Rio Verde
(GO), Uberlândia (MG), Vitória da Conquista (BA)
Aparecida de Goiânia (GO), Ji-Paraná (RO), Parnamirim (RN), Santa
Cruz (PE), Santana do Ipanema (AL)
Anápolis (GO), Goiânia (GO), Jataí (GO), Sete Lagoas (MG)
Angra dos Reis (RJ), Blumenau (SC), Campos dos Goytacazes (RJ),
Duque de Caxias (RJ), Eldorado (MS), Itajaí (SC), Macaé (RJ), Nova
Iguaçu (RJ), Paranaguá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES)
Belford Roxo (RJ), Dourados (MS), Maringá (PR), Ourinhos (SP),
Paraty (RJ), Ponta Porã (MS), São João do Meriti (RJ), Sorocaba (SP),
Três Lagoas (MS), Volta Redonda (RJ)
Campinas (SP), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR)
Divinópolis (MG)
Alto Alegre (RR), Ananindeua (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), Boa
Vista (RR), Fortaleza (CE), Iracema (RR), Laranjal do Jari (AP), Recife
(PE), Santa Rita (PB), São Luís (MA),
Camaçari (BA), Feijó (AC), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN),
Porto Velho (RO), Santana (AP)
Cruzeiro do Sul (AC), Macaíba (RN), Sena Madureira (AC)
Barras (PI), Cacoal (RO), Imperatriz (MA), Palmas (TO), Rio Branco
(AC), Sinop (MT), Sobral (CE), Teresina (PI)
Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Monte Alegre (RN),
Olinda (PE), Paulistana (PI), Salvador (BA)
Feira de Santana (BA), Juazeiro do Norte (CE), Mossoró (RN),
Parintins (AM), Parnaíba (PI), Patos (PB), Petrolina (PE), Santa Cruz
(RN), São Gonçalo (RJ)
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Grupo
Climático

Quantidade de
municípios

23

239

24

183

Principais Municípios
Campo Alegre (AL), Jabotão dos Guararapes (PE), Maragogi (AL),
Nossa Senhora do Socorro (SE), Picos (PI)
Cuiabá (MT), Paranaíba (MS), Rondonópolis (MT), Várzea Grande
(MT)
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