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1- APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta os requisitos técnicos para obtenção de uma edificação
residencial com classificação nível A na Zona Bioclimática 8.
O objetivo deste documento é incentivar edificações de alta eficiência, facilitando a
identificação dos requisitos necessários para a obtenção de classificação nível A na
ZB8.
Os requisitos apresentados neste documento têm como base a Portaria nº 18, de 16 de
janeiro de 2012 (RTQ-R) e estão divididos em:
Unidades Habitacionais Autônomas (UH);
Edificações Unifamiliares; e
Edificações Multifamiliares.
As instruções aqui contidas conduzem à obtenção de nível A nos sistemas individuais
(envoltória e sistema de aquecimento de água), na classificação geral da UH (Figura 1)
e na ENCE de Edificações Multifamiliares (Figura 2), caso aplicável. Além disso, as
diretrizes para a obtenção das bonificações também são dadas, possibilitando a obtenção
da máxima pontuação total das UHs (PTUH) possível de ser obtida: 6,0 (seis) pontos.
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Figura 1: Exemplo de ENCE de UH onde todos os sistemas individuais obtiveram
nível A (Fonte: Brasil, 2013).

Figura 2: Exemplo de ENCE para edificação multifamiliar nível A
(Fonte: Brasil, 2013)
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A numeração das Tabelas e Equações contidas neste documento segue a mesma
numeração do RTQ-R. Já a numeração dos itens segue ordem crescente e os itens
relacionados às UHs, edificações unifamiliares e edificações multifamiliares são os itens
3, 4 e 5, respectivamente, coincidente com os itens do RTQ-R.
Como documentos auxiliares a este deve-se utilizar o Manual para aplicação do RTQ-R
e a Determinação do nível de eficiência de um edifício exemplo utilizando o RTQ-R,
disponíveis em http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/residencial/manuais.
No item 2 deste manual é apresentado um quadro resumo que sintetiza as informações
contidas no manual para obtenção do Nível A de eficiência.
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2-QUADRO RESUMO
A primeira parte deste documento apresenta um Quadro Resumo contendo as
informações de todo o documento de forma sintetizada.

QUADRO RESUMO
DIRETRIZES PARA OBTENÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A PARA
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS – ZONA BIOCLIMÁTICA 8
UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS
Nível de eficiência da UH (PTUH)  ≥  4,5
𝐏𝐓𝐔𝐇 = (𝐚 × 𝐄𝐪𝐍𝐮𝐦𝐄𝐧𝐯) + [(𝟏 − 𝐚) × 𝐄𝐪𝐍𝐮𝐦𝐀𝐀]    + 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚çõ𝐞𝐬
EqNumEnv: equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória, quando ventilada naturalmente.
EqNumAA: equivalente numérico do sistema de aquecimento de água.

Região Geográfica
Coeficiente
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste
a

0,95

0,90

0,65

0,65

Nota: O coeficiente da Tabela deve ser alterado para o valor de 0,65, nas regiões Norte e Nordeste,

sempre que houver um sistema de aquecimento de água projetado ou instalado.

Envoltória (EqNumEnv)
Pré-requisitos da envoltória (analisar para cada ambiente)
Absortância solar (adimensional)
Transmitância térmica [W/(m2K)]
0Capacidade térmica [kJ/(m²K)]
01

Cobertura
α  ≤  0,6
U  ≤  2,30
Sem
exigência

α  >  0,6
U  ≤  1,50
Sem
exigência

Observação: Coberturas com telha de barro sem forro, que não sejam pintadas ou esmaltadas, não precisam atender às
exigências. Serão aceitas coberturas com transmitâncias térmicas acima dos valores estipulados acima, desde que
atendam às seguintes exigências: a) contenham aberturas para ventilação em, no mínimo, dois beirais opostos; e b) as
aberturas para ventilação ocupem toda a extensão das fachadas respectivas. Nestes casos, em função da altura total para
ventilação (ver Figura 1 no RTQ-R), os limites aceitáveis da transmitância térmica poderão ser multiplicados pelo fator
de correção da transmitância (FT) indicado pela Equação 3.1 do RTQ-R.

Ventilação natural

Percentual de abertura para ventilação em relação à
área de piso (A)

02

Parede
α  >  0,6
α  ≤  0,6
U  ≤  2,50
U  ≤  3,70
Sem
Sem
exigência exigência

Ambientes de permanência prolongada
A 10%

Ventilação dos banheiros

Pelo menos 50% dos banheiros, com exceção dos
lavabos, devem possuir ventilação natural

Ventilação cruzada

A UH deve possuir ventilação cruzada
proporcionada por sistema de aberturas
compreendido pelas aberturas externas e internas
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Ambientes de permanência prolongada
A 12,5%

Iluminação natural

Percentual de abertura para ventilação em relação à
área de piso (A)

Procedimento para determinação da eficiência da envoltória: Método prescritivo
a)

Cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento (GHR ≤  5.209)

b)

Determinação dos equivalentes numéricos da envoltória dos ambientes para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr)

c)

Determinação do equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional autônoma para resfriamento, obtido
através da ponderação dos EqNumEnvResfr pelas áreas úteis dos ambientes avaliados (AUamb).

d)

Determinação do equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional autônoma, obtido por meio da Equação
abaixo:

EqNumEnv = EqNumEnv
Consumo relativo anual para refrigeração

Envoltória condicionada
artificialmente
(EqNumEnvRefrig)

CR ≤  24,138 kWh/m².ano (cada dormitório).
O

equivalente

numérico

da

envoltória

da

UH

para

refrigeração

(EqNumEnvRefrig) é obtido através da ponderação dos EqNumEnvAmbRefrig
pelas áreas úteis dos ambientes.

Nota: O nível de eficiência da envoltória quando condicionada artificialmente é de caráter informativo.

Sistema de aquecimento de água (EqNumAA)
Pré-requisitos
01
02

Resistência térmica da estrutura do reservatório (aquecimento não solar) deve ser no mínimo de 2,20 (m K)/W.
Isolamento térmico
Tubulações

Temperatura da
água (oC)

Condutividade
térmica
(W/mK)

metálicas
não metálicas

T  ≥  38

0,032 a 0,040

Diâmetro nominal da
tubulação
(mm)
< 40
≥  40
1,0 cm
2,5 cm
1,0 cm

Procedimento para determinação da eficiência
O nível de eficiência de sistemas mistos de aquecimento de água em uma mesma UH é:
o maior dos equivalentes numéricos obtidos quando houver a combinação de sistemas de aquecimento solar com aquecimento
a gás ou bomba de calor; e
o equivalente numérico do sistema de aquecimento solar, quando este for combinado com aquecimento elétrico, desde que o
aquecimento solar corresponda a uma fração solar mínima de 70%.
Para os demais casos de sistemas mistos de aquecimento de água, o nível de eficiência é a combinação das porcentagens de demanda
de aquecimento de água de cada sistema multiplicado pelo seu respectivo equivalente numérico.

EqNumAA = %. EqNumAA1 + %. EqNumAA2 + ⋯ %. EqNumAAn
EqNumAA ≥  4,5
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Coletores devem ser instalados conforme especificações, manual de instalação
e projeto
Coletores devem ter ENCE A ou B ou Selo Procel

Sistema de aquecimento solar

Reservatórios devem possuir Selo Procel
Fração Solar mínima de 70%
Volume de armazenamento entre 50 e 150 l/m2 de coletor
Aquecedores do tipo instantâneo e de acumulação devem possuir ENCE A ou B

Sistema de aquecimento a gás

Aquecedores devem estar instalados em lugares protegidos permanentemente
contra intempéries, com ventilação adequada para não interferir em sua
eficiência e instalados conforme a NBR 13103
A potência do sistema de aquecimento e o volume de armazenamento
informado pelo projetista devem estar dentro de uma variação de 20% para
mais ou para menos do cálculo realizado conforme metodologia do RTQ-R

Bombas de calor

Devem  possuir  COP  ≥  3
Não utilizar gases refrigerantes comprovadamente nocivos ao ambiente

Bonificações

b1 (zero a 0,40 pontos)

ventilação natural

Iniciativas que aumentem a

b2 (zero a 0,30 pontos)

iluminação natural

b3 (zero a 0,20 pontos)

uso racional de água

b4 (zero a 0,20 pontos)

Condicionamento artificial de ar

b5 (zero a 0,10 pontos)

iluminação artificial

b6 (0,10 pontos)

ventiladores de teto instalados na UH

b7 (0,10 pontos)

refrigeradores instalados na UH

b8 (0,10 pontos)

medição individualizada

eficiência da UH poderão
receber até 1 (um) ponto na
classificação geral da UH
somando os pontos obtidos
por meio das bonificações

𝑩𝒐𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂çõ𝒆𝒔 = 𝒃𝟏 + 𝒃𝟐 + 𝒃𝟑 + 𝒃𝟒 + 𝒃𝟓 + 𝒃𝟔 + 𝒃𝟕 + 𝒃𝟖
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3-UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS
A pontuação total obtida pela UH (PTUH) deve ser maior ou igual a 4,5 utilizando a
Equação 2.1 do RTQ-R. O   coeficiente   “a”   é   apresentado   na   Tabela   2.1,   com   as
respectivas regiões geográficas que abrangem a ZB8.

PT

Equação 2.1 –
pontuação total
do nível de
eficiência da UH
na ZB8

= (a × EqNumEnv) + [(1 − a) × EqNumAA]    + Bonificações

Onde:
PTUH: pontuação total do nível de eficiência da unidade habitacional autônoma;
EqNumEnv: equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória da unidade
habitacional autônoma quando ventilada naturalmente, descrito no item 3.1.2.1 e após a
verificação dos pré-requisitos da envoltória (item 3.1.1);
EqNumAA: equivalente numérico do sistema de aquecimento de água, conforme item
3.2;
Bonificações: pontuação atribuída a iniciativas que aumentem a eficiência da
edificação, definida no item 3.3.
Tabela 2.3: Coeficientes da Equação 2.1
Região Geográfica
Coeficiente
a

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

0,95

0,90

0,65

0,65

Nota: O coeficiente da Tabela 2.3 deve ser alterado para o valor de 0,65, nas regiões
Norte e Nordeste, sempre que houver um sistema de aquecimento de água projetado ou
instalado.
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3.1 Envoltória
Esta seção descreve os critérios para avaliação do desempenho da envoltória de
unidades habitacionais autônomas.

3.1.1 Pré-requisitos da envoltória
Os pré-requisitos da envoltória são avaliados em cada ambiente separadamente.
3.1.1.1 Transmitância térmica, capacidade térmica e absortância solar das superfícies

Os pré-requisitos de transmitância térmica, capacidade térmica e absortância solar das
paredes externas e coberturas de ambientes de permanência prolongada devem ser
atendidos de acordo com a Zona Bioclimática em que a edificação se localiza, conforme
a Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Pré-requisitos de absortância solar, transmitância térmica e
capacidade térmica adaptado do RTQ-R para a Zona Bioclimática 8
(Fonte: NBR 15.575-4, NBR 15.575-5 e NBR 15220-3)
Zona
Bioclimática

Componente
Parede

ZB8
Cobertura

Absortância solar Transmitância
térmica
(adimensional)
[W/(m2K)]

Capacidade
térmica
[kJ/(m²K)]

α  ≤  0,6

U  ≤  3,70

Sem exigência

α  >  0,6

U  ≤  2,50

Sem exigência

α  ≤  0,4

U  ≤  2,30  

Sem exigência

α  >  0,4

U  ≤  1,50  

Sem exigência

Nota1: Coberturas com telha de barro sem forro, que não sejam pintadas ou esmaltadas,
na Zona Bioclimática 8, não precisam atender às exigências da Tabela 3.1.
Nota2: Na Zona Bioclimática 8, também serão aceitas coberturas com transmitâncias
térmicas acima dos valores estipulados na Tabela 3.1, desde que atendam às seguintes
exigências: a) contenham aberturas para ventilação em, no mínimo, dois beirais opostos;
e b) as aberturas para ventilação ocupem toda a extensão das fachadas respectivas.
Nestes casos, em função da altura total para ventilação (ver Figura 1), os limites
aceitáveis da transmitância térmica poderão ser multiplicados pelo fator de correção da
transmitância (FT) indicado pela Equação 3.1.
FT =   1,17 − 1,07  . h

,

Equação 3.1 –
fator de
correção da
transmitância

Onde:
FT: fator de correção da transmitância aceitável para as coberturas da Zona Bioclimática
8;
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h: altura da abertura em dois beirais opostos (cm).

Figura 1: Abertura (h) em beirais para ventilação do ático
Exemplo: exemplos de parede e cobertura que, independentemente da absortância,
atendem aos requisitos de Transmitância Térmica e Capacidade Térmica para a
obtenção do nível A na ZB8:

Nota: O Anexo Geral V, da portaria INMETRO nº 50/2013 e disponível no link
http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/anexos-rac#, apresenta um catálogo com
diferentes tipologias de paredes, coberturas e vidros com as suas respectivas
transmitâncias térmicas e capacidades térmicas para consulta. Na seção de anexos
deste manual pode-se encontrar uma versão simplificada do Anexo Geral V que
contém somente as paredes e coberturas que atendem aos requisitos mínimos para
obtenção do nível A na ZB8.
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As seguintes considerações são feitas em relação à absortância solar e à transmitância
térmica:
a) Considerações sobre a transmitância térmica das superfícies externas que compõem os
ambientes

coberturas de garagens, casa de máquinas e reservatórios de água não são
considerados para o cálculo da transmitância térmica da cobertura;
a transmitância térmica a ser considerada para a avaliação do pré-requisito é a
média das transmitâncias de cada parcela das paredes externas (excluindo
aberturas), ou cobertura, ponderadas pela área que ocupam;

Nota: No Manual para aplicação do RTQ-R encontra-se um exemplo de cálculo de
ponderação de paredes externas para definição da transmitância térmica final de um
ambiente.

Acessando

o

link:

http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/residencial/manuais, é possível baixar a
versão mais atualizada do manual.

aberturas zenitais com até 2% da área da cobertura devem ser desconsideradas
na ponderação da transmitância térmica;
os pisos de áreas externas localizados sobre ambiente(s) de permanência
prolongada devem atender aos pré-requisitos de transmitância de coberturas.
Pilotis e varandas são exemplos deste item.
b) Considerações sobre a absortância solar das superfícies externas que compõem os
ambientes

coberturas vegetadas (teto jardim) não precisam atender ao pré-requisito de
absortância;
a absortância solar a ser considerada para a avaliação do pré-requisito é a média
das absortâncias de cada parcela das paredes, ou cobertura, ponderadas pela área
que ocupam, excluindo a absortância das áreas envidraçadas das aberturas.
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Observação: recomenda-se utilizar os valores de absortância resultantes de medições
realizadas de acordo com as normas da ASTM E1918-06, ASTM E903-96 e ASHRAE
74-1988. A NBR 15220–2 fornece valores indicativos de absortância.

aberturas zenitais com até 2% da área da cobertura devem ser desconsideradas
na ponderação da absortância solar. No entanto, quando a área for maior que 2%
deve-se determinar a absortância da cobertura pelo método de simulação;
os pisos de áreas sem fechamentos laterais localizados sobre ambiente(s) de
permanência prolongada devem atender aos pré-requisitos de absortância solar
de coberturas. Pilotis e varandas são exemplos deste item;
nas fachadas envidraçadas onde exista parede na face interna do vidro deve-se
considerar um dos casos abaixo:
i.

vidro em contato direto com a parede: a absortância total é igual à
absortância do vidro somada ao produto entre a transmitância à radiação
solar do vidro e absortância da parede, conforme a Equação 3.2.
𝛼=𝛼

ii.

+ 𝜏

×𝛼

Equação 3.2 –
absortância total

câmara de ar entre a parede e o vidro: a absortância da superfície é igual
ao produto do fator solar do vidro pela absortância da parede, conforme
a Equação 3.3.
𝛼 = 𝐹𝑆

×𝛼

Equação 3.3 –
absortância da
superfície

Onde:
α:  valor  da  absortância  da  superfície;;
FSvidro: fator solar do vidro;
α  parede: absortância da parede.
não fazem parte da ponderação de áreas para o cálculo da absortância:
i.

aberturas;

ii.

fachadas construídas na divisa do terreno, desde que encostadas em
outra edificação;

iii.

áreas cobertas por coletores ou painéis solares;
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iv.

paredes externas ou coberturas permanentemente sombreadas, sem
considerar o sombreamento do entorno.

3.1.1.2 Ventilação natural
As UHs devem atender aos seguintes pré-requisitos de ventilação natural:
a) Percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação

Ambientes de permanência prolongada devem possuir percentual de áreas mínimas de
aberturas para ventilação, conforme a Tabela 3.2.
Tabela 3.2: Percentual de áreas mínimas para ventilação em relação à área útil
do ambiente adaptado do RTQ-R para a Zona Bioclimática 8
(Fonte: adaptado de NBR 15575–4)
Ambiente

Percentual de abertura para ventilação
em relação à área de piso (A)
ZB 8

Ambientes de permanência
prolongada

A

10%

O percentual de abertura para ventilação (A) é calculado de acordo com a Equação 3.4.
A
𝐴 = 100  .
AU

Equação 3.4 –
percentual de
abertura para
ventilação

Onde:
A: percentual de abertura para ventilação em relação à área útil do ambiente (%);
AV: área de abertura para ventilação (m2).
AUamb: área útil do ambiente (m2).

Considerações sobre o percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação:

A Tabela de Desconto das Esquadrias (Anexo II) pode ser utilizada para a
determinação da área de abertura para ventilação. No caso de esquadrias não
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contempladas no Anexo II, deve-se calcular a área efetiva de abertura para
ventilação, desconsiderando os caixilhos;
Aceita-se banheiros cujas aberturas estejam voltadas para prismas ou poços de
ventilação, desde que atendam aos percentuais da Tabela 3.2. O mesmo é válido
para banheiros ventilados pelo forro;
Para dormitórios com área superior a 15,00 m2, o pré-requisito deve ser atendido
para 15,00 m2. A área restante não precisa ser contabilizada para o pré-requisito;
A área de corredor deve ser desconsiderada do cálculo da área útil do ambiente,
mesmo se o corredor for contíguo a algum ambiente de permanência prolongada.
Pelo menos 50% dos banheiros, com exceção dos lavabos, deve possuir
ventilação natural.
b) Ventilação cruzada

A UH deve possuir ventilação cruzada proporcionada por sistema de aberturas
compreendido pelas aberturas externas e internas. Portas de acesso principal e de
serviço não serão consideradas como aberturas para ventilação. O projeto de ventilação
natural deve promover condições de escoamento de ar entre as aberturas localizadas em
pelo menos duas diferentes fachadas (opostas ou adjacentes) e orientações da
edificação, permitindo o fluxo de ar necessário para atender condições de conforto e
higiene. As aberturas devem atender à proporção indicada na Equação 3.5.
A
   ≥ 0,25
A

Equação 3.5 –
proporção das
aberturas para
ventilação natural

Onde:
A1: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas fachadas
da orientação com maior área de abertura para ventilação (m );
A2: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas fachadas
das demais orientações (m ).

3.1.1.3 Iluminação natural
O acesso à iluminação natural em ambientes de permanência prolongada deve ser
garantido por uma ou mais aberturas para o exterior. A soma das áreas de aberturas para
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iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,5% da área útil
do ambiente.

Considerações sobre a iluminação natural

A Tabela de Desconto das Esquadrias (Anexo II) pode ser utilizada para a
determinação da área de abertura para iluminação natural. No caso de esquadrias
não contempladas no Anexo II, deve-se calcular a área efetiva de abertura para
iluminação, desconsiderando os caixilhos;
Para dormitórios com área superior a 15,00 m2, o pré-requisito deve ser atendido
para 15,00 m2. A área restante não precisa ser contabilizada para o pré-requisito.
A área de corredor deve ser desconsiderada do cálculo da área útil do ambiente,
mesmo se o corredor for contíguo a algum ambiente de permanência prolongada.

3.1.2 Procedimento para determinação da eficiência da envoltória: Método
prescritivo
Neste método, o desempenho térmico da envoltória da UH é determinado pelo seu
equivalente numérico (EqNumEnv), estabelecido através das equações de regressão
múltipla para unidades habitacionais autônomas, de acordo com a Zona Bioclimática em
que a edificação está localizada.
O equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória a ser utilizado para o
cálculo da pontuação geral da UH (Equação 2.1) deve ser o referente à eficiência
quando naturalmente ventilada, calculado através do item 3.1.2.1 e após verificados os
pré-requisitos da envoltória (item 3.1.1), de acordo com a Zona Bioclimática em que a
edificação está localizada.
O nível de eficiência da envoltória quando condicionada artificialmente (item 3.1.2.2) é
de caráter informativo. A obtenção do nível A de eficiência neste item é obrigatória
caso se deseje obter a bonificação de condicionamento artificial de ar, descrita no item
3.3.4.
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3.1.2.1 Eficiência quando naturalmente ventilada
O procedimento para obtenção do nível de eficiência da envoltória da UH quando
naturalmente  ventilada  é  descrito  nos  itens  “a”  a  “f”.
Nota: No link www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/residencial/planilhas-catalogos
encontra-se a Planilha de cálculo do desempenho da UH, que possibilita a avaliação
da edificação pelo método prescritivo a partir da entrada dos dados da edificação
pelo usuário. O Manual de uso da planilha de cálculo do desempenho da UH,
disponível no mesmo link, traz instruções de uso e preenchimento da planilha. Além
destes, o arquivo Determinação do nível de eficiência energética de um edifício
exemplo utilizando o RTQ-R apresenta um exemplo completo de preenchimento da
planilha e cálculo do desempenho de uma edificação.

a) Cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento
Calcula-se o indicador de graus-hora para resfriamento (GHR) de cada ambiente de
permanência prolongada da UH através de equações de acordo com a Zona Bioclimática
em que a edificação está localizada, obtida através da Equação 3.21, utilizando as
constantes da Tabela 3.23:
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GHR = (a) +  (b  X  somb)  +  (c  X  αcob)  +  (d  X  αpar) + (e X CTbaixa) + (f X PambO)
+ (g X solo X AUamb) + (h X APambL X Upar X  αpar) + (i X PambN)
+ (j X pil X AUamb) + (k X AAbO X (1-somb)) + (l X Fvent)
+ (m X AAbS X (1-somb)) + (n X Ucob X  αcob X cob X AUamb)
+ (o X cob X AUamb) + (p X AbN) + (q X APambN) + (r X APambS)
+ (s X PambL) + (t X APambN X Upar X  αpar) + (u X AbL) + (v X PD/AUamb)
+ (w X solo) + (x X SomApar) + (y X APambO X Upar X  αpar) + (z X CTcob)
+ (aa X CTalta) + (ab X Ucob) + (ac X APambL X  αpar) + (ad X PambS) + (ae X pil)
+ (af X AAbL X (1-somb)) + (ag X AAbN X somb) + (ah X PD X AUamb)
+ (ai X AparInt) + (aj X AUamb) + (ak X AAbN X Fvent) + (al X AAbS X Fvent)
+ (am X AAbL X Fvent) + (an X AbS)

Equação
3.21 –
indicador de
graus-hora
para
resfriamento
da ZB8

Tabela 3.23: Constantes da Equação 3.11
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

4957,7051
-4358,3120
3875,5023
4833,6329
2649,1399
2224,2664
-19,6341
40,0109
3128,2421
-15,3035

k 267,5110
u -1089,0840 ae -398,7255
l -1923,1450 v 4861,2191 af 66,4689
m -135,5828 w -703,1389 ag -40,6794
n
76,0281
x
-3,4004
ah -78,9077
o
-21,8897
y
55,4737
ai 59,9755
p -1503,2234 z
-0,3847
aj 152,9115
q
-31,3561 aa 338,3054 ak 98,2787
r 106,7381 ab -556,2222 al 112,5051
s 1524,3703 ac 91,9860 am 93,0504
t
41,4009
ad 340,0819 an -586,4518

Observação: Os números de graus-horas obtidos através das equações, por se tratarem
de valores estimados, são considerados indicadores de graus-hora para resfriamento
(GHR). No caso do resultado obtido ser um número negativo, o indicador deve ser
considerado como zero.
c) Determinação dos equivalentes numéricos da envoltória dos ambientes para
resfriamento
Determina-se o equivalente numérico da envoltória do ambiente para resfriamento
(EqNumEnvAmbResfr) de cada ambiente de permanência prolongada da UH, através das
faixas estabelecidas nas tabelas, de acordo com a Zona Bioclimática em que a
edificação está localizada, obtidos através da Tabela 3.24.
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Tabela 3.24: Equivalente numérico da envoltória do ambiente –
Zona Bioclimática 8
Eficiência

EqNumEnvAmb

Condição

A

5

GHR ≤  5.209

d) Determinação do equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional
autônoma para resfriamento
O equivalente numérico da envoltória da UH para resfriamento (EqNumEnvResfr) é
obtido através da ponderação dos EqNumEnvAmbResfr pelas áreas úteis dos ambientes
avaliados (AUamb).

f) Determinação do equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional
autônoma
Para

ZB8, o equivalente numérico da envoltória da UH (EqNumEnv) é obtido por meio

da Equação 3.10.

EqNumEnv = EqNumEnv

Equação 3.10 –
equivalente numérico da
envoltória da UH para
ZB8

Onde:
EqNumEnv: equivalente numérico da envoltória da UH;
EqNumEnvResfr: equivalente numérico da envoltória da UH para resfriamento;
EqNumEnvA: equivalente numérico da envoltória da UH para aquecimento.

As seguintes variáveis são utilizadas para o cálculo dos indicadores de graus-hora e
consumo relativo para a determinação do equivalente numérico de cada Zona
Bioclimática:
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AbL: variável binária que define a existência de abertura voltada para o Leste. Se o
ambiente possuir abertura para Leste o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor
deve ser 0 (zero);
AbN: variável binária que define a existência de abertura voltada para o Norte. Se o
ambiente possuir abertura para Norte o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor
deve ser 0 (zero);
AbO: variável binária que define a existência de abertura voltada para o Oeste. Se o
ambiente possuir abertura para Oeste o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor
deve ser 0 (zero);
AbS: variável binária que define a existência de abertura voltada para o Sul. Se o
ambiente possuir abertura para Sul o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve
ser 0 (zero);
AAbL (m ): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o
Leste;
AAbN (m ): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o
Norte;
AAbO (m ): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o
Oeste;
AAbS (m ): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada para o Sul;
APambL (m ): área de parede externa do ambiente voltada para o Leste;
APambN (m ): área de parede externa do ambiente voltada para o Norte;
APambO (m ): área de parede externa do ambiente voltada para o Oeste;
APambS (m ): área de parede externa do ambiente voltada para o Sul;
AparInt (m2): área das paredes internas, excluindo as aberturas e as paredes externas;
AUamb (m ): área útil do ambiente analisado;
cob

(adimensional): absortância da superfície externa da cobertura. O valor deve situar-

se entre 0,10 e 0,90 ou 0 (zero) quando a cobertura do ambiente não estiver voltada para
o exterior;
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par

(adimensional): absortância externa das paredes externas. O valor deve situar-se

entre 0,10 e 0,90;
Caltura: coeficiente de altura, calculado pela razão entre o pé-direito e a área útil do
ambiente;
cob: variável que define se o ambiente possui fechamento superior voltada para o
exterior (cobertura). Se o fechamento superior do ambiente estiver voltada para o
exterior o valor deve ser 1 (um), se não estiver, o valor deve ser 0 (zero). Para ambientes
com parte do fechamento superior voltado para o exterior e parte coberta, a variável
“cob”  será:
cob = 0 para fechamento superior de 0 a 25% voltada para o exterior,
cob = 0,5 para fechamento superior de 25,1 a 75% voltada para o exterior;
cob = 1 para fechamento superior de 75,1 a 100% voltada para o exterior.
Observação: caso a cobertura do ambiente possuir abertura zenital de mais de 2% da
área da cobertura, a avaliação deve ser feita pelo método de simulação ou o ambiente
receberá nível E (EqNum = 1) nos equivalentes numéricos da envoltória do ambiente
para resfriamento (EqNumEnvAmbResf), para aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para
refrigeração (EqNumEnvAmbRefrig).
CTalta [kJ/(m K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes possuem
capacidade térmica alta, considerando a média ponderada das capacidades térmicas das
paredes externas, internas e cobertura pelas respectivas áreas, excluindo as aberturas.
Para este RTQ é considerada capacidade térmica alta valores acima de 250 kJ/m K. Se o
ambiente possuir fechamentos com capacidade térmica alta o valor deve ser 1 (um), se
não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
CTbaixa [kJ/(m K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes
possuem capacidade térmica baixa, considerando a média ponderada das capacidades
térmicas das paredes externas, internas e cobertura pelas respectivas áreas, excluindo as
aberturas. Para este RTQ é considerada capacidade térmica baixa valores abaixo de 50
kJ/m K. Se o ambiente possuir fechamentos com capacidade térmica baixa o valor deve
ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
Observação: Caso a capacidade térmica dos fechamentos seja um valor entre 50
kJ/m2K e 250 kJ/m2K deve-se adotar valor 0 (zero) tanto para CTbaixa como para CTalta.
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Em nenhuma circunstância pode-se adotar o valor 1 (um) para CTbaixa e CTalta
simultaneamente.
CTcob [kJ/(m K)]: capacidade térmica da cobertura. Deve ser calculada considerando-se
todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente. Se a cobertura do ambiente
não estiver voltada para o exterior o valor deve ser 1 (um);
CTpar [kJ/(m K)]: média ponderada da capacidade térmica das paredes externas e
internas do ambiente pelas respectivas áreas;
Fvent (adimensional): fator das aberturas para ventilação: valor adimensional
proporcional à abertura para ventilação em relação a abertura do vão. Os valores variam
de 0 (zero) a 1 (um). Por exemplo, se a abertura para ventilação for igual à abertura do
vão, o valor deve ser 1 (um); se a abertura estiver totalmente obstruída, o valor deve ser
0 (zero); se a abertura possibilitar metade da área da abertura para ventilação, deve ser
0,5.
isol: variável binária que representa a existência de isolamento nas paredes externas e
coberturas. São consideradas isoladas paredes externas e coberturas que apresentem
isolamento térmico e transmitância térmica menor ou igual a 1,00 W/(m K);
Nota: Para a Zona Bioclimática 8 não é necessário preencher a variável isol.

PambL (m ): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente
voltada para o Leste. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Leste o valor
deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
PambN (m ): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente
voltada para o Norte. Se o ambiente parede externa voltada para o Norte o valor deve
ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
PambO (m ): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente
voltada para o Oeste. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Oeste o valor
deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
PambS (m ): variável binária que indica a existência de parede externa do ambiente
voltada para o Sul. Se o ambiente possuir parede externa voltada para o Sul o valor deve
ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
PD (m): pé-direito do ambiente analisado;
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pil: variável binária que define o contato externo do piso do ambiente com o exterior
através de pilotis. Se o ambiente estiver sobre pilotis o valor deve ser 1 (um), se não
estiver, o valor deve ser 0 (zero). Para ambientes que possuem parte do piso sobre
pilotis,  a  variável  “pil”  será:
pil = 0 para ambientes com 0 a 25% da área sobre pilotis,
pil = 0,5 para ambientes com 25,1 a 75% da área sobre pilotis;
pil = 1 para ambientes com 75,1 a 100% da área sobre pilotis.
solo: variável binária que define o contato do piso do ambiente com o solo (laje de
terrapleno). Se o piso estiver em contato com o solo o valor deve ser 1 (um), se não
estiver, o valor deve ser 0 (zero) . Para ambientes que possuem parte do piso em contato
com  o  solo,  a  variável  “solo”  será:
solo = 0 para ambientes com 0 a 25% da área em contato com o solo,
solo = 0,5 para ambientes com 25,1 a 75% da área em contato com o solo;
solo = 1 para ambientes com 75,1 a 100% da área em contato com o solo.
SomΑparext: somatório das áreas de parede externa do ambiente (APambN + APambS +
APambL + APambO);
somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar externos às
aberturas. Os valores possíveis são: somb = 0 (zero), quando não houver dispositivos de
proteção solar;
somb = 1 (um), quando houver venezianas que cubram 100% da abertura
quando fechada;
Observação: No caso de dormitórios, o dispositivo de sombreamento deve permitir
escurecimento para  que  “somb”  seja  igual  a 1 (um).

Existem dois métodos para avaliar o “somb”   quando   não   há   venezianas  
(existência de brises ou varandas, por exemplo). Por isso recomenda-se adotar o
método que gera o melhor resultado para a edificação.
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Primeiro método:
0   <   somb   ≤   0,5   (de   zero   a   zero   vírgula   cinco),   para   ambientes   com  
sombreamento por varanda, beiral ou brise horizontal, o percentual de
sombreamento deve ser calculado de acordo com o método proposto no Anexo I;
Segundo método:
somb = 0,2 (zero vírgula dois) para ambientes com sombreamento por varanda,
beiral   ou   brise   horizontal,   desde   que   os   ângulos   de   sombreamento   alpha   (α)   e  
gama  (γ)  atendam  aos  limites  de  ângulo  mínimos  para  Norte,  Sul,  Leste  e  Oeste  
estabelecidos pelas seguintes equações:
o Limite para α  ou  γ  Norte  =  23,5º  +  Lat
o Limite  para  α  ou  γ  Sul  =  23,5º  +  Lat
o Limite  para  α  ou  γ  Leste  e  Oeste  =  45º
Sendo:
Lat - valor absoluto da Latitude do local (valores negativos para o hemisfério Sul);
α  - ângulo de altitude solar a normal da fachada que limita a proteção solar;
γ   - ângulo da altura solar perpendicular a normal da fachada que limita as laterais da
proteção solar.
Ucob [W/(m K)]: transmitância térmica da cobertura. Deve ser calculada considerando-se
todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente. Se a cobertura do ambiente
não estiver voltada para o exterior o valor deve ser 0 (zero);
Upar [W/(m K)]: transmitância térmica das paredes externas. Deve ser calculada
considerando-se todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente;
Uvid [W/(m K)]: transmitância térmica do vidro;
Nota: Para a Zona Bioclimática 8 não é necessário preencher as variáveis Uvid e
vid. O Anexo Geral V do RAC apresenta uma lista de vidros encontrados no
mercado com os seus respectivos valores de transmitância

vid: variável binária que indica a existência de vidro duplo no ambiente. Se o ambiente
possuir vidro duplo o valor deve ser 1 (um), se não possuir, o valor deve ser 0 (zero);
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volume (m3): volume do ambiente, obtido através da multiplicação entre o pé-direito e a
área útil do ambiente.

3.1.2.2 Eficiência quando condicionada artificialmente
O nível de eficiência da envoltória quando condicionada artificialmente é de caráter
informativo, mas deve ser calculado para qualquer edificação, mesmo que naturalmente
ventilada. A obtenção do nível A de eficiência neste item é obrigatória para obtenção da
bonificação de condicionamento artificial de ar, descrita no item 3.3.4 deste RTQ.
O procedimento para obtenção do nível de eficiência da envoltória quando condicionada
artificialmente  é  descrito  nos  itens  “a”  a  “c”.
a) Cálculo do consumo relativo para refrigeração
Calcula-se o consumo relativo anual para refrigeração (CR) de cada dormitório
(excluindo dormitórios de serviço) através de equações, de acordo com a Zona
Bioclimática em que a edificação está localizada, obtido através da Equação 3.28,
utilizando as constantes da Tabela 3.37.:
CR = [(a) + (b X AUamb) + (c X CTbaixa)  +  (d  X  αpar) + (e X PD/AUamb)
+ (f X somb) + (g X CTcob) + (h X AbS) + (i X SomAparExt X CTpar)
+ (j X cob) + (k X Ucob X  αcob X cob X AUamb) + (l X pil) + (m X solo)
+ (n X cob X AUamb) + [o X (Ucob X  αcob/CTcob) X AUamb] + (p X PambO)
+ (q X AAbL X (1-somb)) + (r X Ucob) + (s X PD) + (t X AAbS X somb)
+ (u X AAbN)]/1000

Equação 3.28
– consumo
relativo para
refrigeração
de dormitórios
condicionados
artificialmente
da ZB8

Tabela 3.37: Constantes da Equação 3.28
a
b
c
d
e
f

43374,7654 g
5,1613
m -3068,0758 s
-287,0178 h -2965,0682 n -183,9582 t
-12649,4661 i
0,0866
o
-36,3306 u
14820,5534 j -1550,7079 p 1556,0344
87889,6684 k 320,4379 q 466,3193
-6883,1330 l -3447,7812 r -3114,9823

-3219,5098
331,0300
220,0301

Observação: O consumo relativo para refrigeração é um indicador utilizado para a
avaliação do desempenho da envoltória e não reflete o consumo real do ambiente.

23

b) Determinação do equivalente numérico dos ambientes para refrigeração
Determina-se o equivalente numérico da envoltória do ambiente para refrigeração
(EqNumEnvAmbRefrig) dos dormitórios (excluindo dormitórios de serviço) da UH,
através das faixas estabelecidas nas tabelas, de acordo com a Zona Bioclimática em que
a edificação está localizada, obtidos através da Tabela 3.38:

Tabela 3.38: Equivalente numérico da envoltória do ambiente condicionado
artificialmente para refrigeração – Zona Bioclimática 8
Eficiência EqNumEnvAmbRefrig
A

5

Condição
(kWh/m².ano)
CR ≤  24,138

c) Determinação do equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional
autônoma para refrigeração
O equivalente numérico da envoltória da UH para refrigeração (EqNumEnvRefrig) é
obtido através da ponderação dos EqNumEnvAmbRefrig pelas áreas úteis dos ambientes
avaliados (AUAmb).

3.2 Sistema de aquecimento de água
Esta seção descreve os critérios para avaliação da eficiência de sistemas de aquecimento
de água. São avaliados os sistemas que serão entregues instalados pelo empreendedor.
Sistemas de espera para futura instalação de sistemas de aquecimento de água não são
considerados.

3.2.1 Pré-requisitos do sistema de aquecimento de água
As tubulações para água quente devem ser apropriadas para a função de condução a que
se destinam e devem atender às normas técnicas de produtos aplicáveis.
Para reservatórios de água quente instalados em sistemas que não sejam de aquecimento
solar deve-se comprovar que a estrutura do reservatório apresenta resistência térmica
mínima de 2,20 (m K)/W.
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Como pré-requisito, o projeto de instalações hidrossanitárias deve comprovar que as
tubulações metálicas para água quente possuem isolamento térmico com espessura
mínima, em centímetros (cm), determinada pela Tabela 3.44, de acordo com o diâmetro
nominal da tubulação. Nas tubulações não metálicas para água quente, a espessura
mínima do isolamento deve ser de 1,0 cm, para qualquer diâmetro nominal de
tubulação, com condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 W/mK.

Tabela 3.44: Espessura mínima de isolamento de tubulações para
aquecimento de água
Temperatura da
água (oC)

Condutividade térmica
(W/mK)

T  ≥  38

0,032 a 0,040

Diâmetro nominal da tubulação
(mm)
< 40
≥  40
1,0 cm

2,5 cm

Para isolamentos cuja condutividade térmica esteja fora da faixa estipulada na Tabela
3.44, a espessura mínima (E) deve ser determinada pela Equação 3.36.

𝐸 = 𝑟  

1 +   

𝑒
𝑟

/ ´

−1

Equação 3.36 –
espessura mínima de
isolamento para
isolantes com
condutividade
térmica fora da faixa
estipulada na Tabela
3.44

Onde:
E: espessura mínima de isolamento (cm);
r: raio externo da tubulação (cm);
e: espessura de isolamento listada na Tabela 3.44 para a temperatura da água e tamanho
da tubulação em questão (cm);
: condutividade do material alternativo à temperatura média indicada para a
temperatura da água (W/mK);
’:   valor   superior   do   intervalo   de   condutividade   listado na Tabela 3.44 para a
temperatura da água (W/mK).
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3.2.2 Procedimento para determinação da eficiência
O sistema de aquecimento de água deve ter sua eficiência estabelecida através do
equivalente numérico obtido na Tabela 2.1 do RTQ-R, utilizando resultados de um dos
itens de 3.2.2.1 a 3.2.2.5.
O nível de eficiência de sistemas mistos de aquecimento de água em uma mesma UH é:
o maior dos equivalentes numéricos obtidos quando houver a combinação de
sistemas de aquecimento solar com aquecimento a gás ou bomba de calor; e
o equivalente numérico do sistema de aquecimento solar, quando este for
combinado com aquecimento elétrico, desde que o aquecimento solar
corresponda a uma fração solar mínima de 70%.
Para os demais casos de sistemas mistos de aquecimento de água, o nível de eficiência é
a combinação das porcentagens de demanda de aquecimento de água de cada sistema
multiplicado pelo seu respectivo equivalente numérico, de acordo com a Equação 3.37.
A classificação geral é obtida por meio da Tabela 2.2.

EqNumAA = %. EqNumAA1 + %. EqNumAA2 + ⋯ %. EqNumAAn

Equação 3.37 –
equivalente
numérico de
sistemas mistos
de aquecimento
de água

Onde:
EqNumAA: Equivalente numérico do sistema de aquecimento de água;
%: porcentagem da demanda atendida pelo referido sistema de aquecimento de água;
EqNumAA1: Equivalente numérico do sistema de aquecimento de água 1, obtido de um
dos itens: 3.2.2.2 a 3.2.2.5;
EqNumAA2: Equivalente numérico do sistema de aquecimento de água 2, obtido de um
dos itens: 3.2.2.2 a 3.2.2.5;
EqNumAAn: Equivalente numérico do sistema de aquecimento de água n, obtido de um
dos itens: 3.2.2.2 a 3.2.2.5.
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3.2.2.1 Sistema de aquecimento solar
a) Pré-requisitos do sistema de aquecimento solar

Os coletores solares devem ser instalados com orientação e ângulo de inclinação
conforme especificações, manual de instalação e projeto.
Observação1: a orientação ideal dos coletores é voltada para o Norte geográfico com
desvio máximo de até 30º desta direção, quando no hemisfério sul.
Observação2: a inclinação ideal dos coletores é a da latitude local acrescida de 10º.
Para obtenção dos níveis A os coletores solares para aquecimento de água (aplicação:
banho) devem possuir ENCE A ou B ou Selo Procel. Os reservatórios devem possuir
Selo Procel. Reservatórios com volumes superiores aos etiquetados pelo Inmetro devem
apresentar o projeto do reservatório térmico com desempenho igual ou superior ao
reservatório com maior volume etiquetado pelo Inmetro. Em todos os casos, o
reservatório de água quente deve ter isolamento térmico adequado e capacidade de
armazenamento mínimo compatível com o dimensionamento proposto nos itens a
seguir.
Os coletores solares e os reservatórios térmicos devem atender aos requisitos das
normas brasileiras aplicáveis.
Na instalação do sistema de aquecimento solar deve-se dar preferência a instaladores
que fazem parte do Programa de qualificação de fornecedores de sistemas de
aquecimento solar - QUALISOL BRASIL.

b) Procedimento para determinação da eficiência: método do dimensionamento

A eficiência do sistema de aquecimento solar deve ser definida realizando o
dimensionamento do sistema para a edificação sob avaliação, de acordo com os itens
descritos a seguir. A classificação da eficiência do sistema de aquecimento solar é
obtida na Tabela 3.45, de acordo com a fração solar anual obtida. Em edificações
multifamiliares onde o sistema de aquecimento solar é individual, a análise deve ser
feita individualmente, para cada UH.
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Tabela 3.45: Classificação da eficiência de sistemas de aquecimento
solar com backup por resistência elétrica adaptado do RTQ-R para o nível A.
Dimensionamento

Classificação

Equivalente à fração solar anual mínima de 70%

A

Dimensionamento do sistema de aquecimento solar de água
1) Calcular o volume do sistema de armazenamento, de acordo com a Equação 3.38.
V

=

V

  x  (T
−    T
(T
−    T
)

)

Equação 3.38 –
volume de
armazenamento

Onde:
Varmaz: volume de armazenamento do sistema de aquecimento solar (litros).
Vconsumo: volume de consumo diário de água a ser aquecida (litros/dia). Deve-se
considerar no mínimo 50 litros/pessoa/dia e a existência de duas pessoas por dormitório
social e uma pessoa por dormitório de dependências de serviço;
Tconsumo: temperatura de consumo de utilização (oC). Deve ser adotado no mínimo 40oC
(para as regiões Norte e Nordeste pode-se adotar 38oC).
Tarmaz: temperatura de armazenamento da água (oC). Esta temperatura deve ser, no
mínimo, igual à temperatura de consumo;
Tambiente: temperatura ambiente média anual do ar externo do local de instalação (oC), de
acordo com o Anexo D da NBR 15569.
Observação: em edificações multifamiliares, pode-se adotar um fator de ocupação para
o cálculo do volume de consumo diário (Vconsumo), de acordo com a Tabela 3.46.

Tabela 3.46: Fator de ocupação para cálculo do volume de consumo diário
Número de UHs

Fator de ocupação

Até 9 UHs

1

De 10 a 19 UHs

0,9
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De 20 a 39 UHs

0,8

Acima de 40 UHs

0,7

2) Calcular a demanda de energia útil considerando os valores de radiação solar mês a
mês, de acordo com a Equação 3.39.
𝐷𝐸

ê

=𝑉

× 𝑁 × (𝑇

− 𝑇 ) × 1,16 × 10

Equação 3.39 –
demanda de energia
útil

Onde:
DEmês: demanda de energia (kWh/mês);
Vconsumo: consumo diário de água quente à temperatura de referência TACS (litros/dia);
N: número de dias do mês considerado (dias/mês);
Tconsumo: temperatura utilizada para a quantificação do consumo de água quente (oC);
TAF: temperatura da água fria da rede (oC).
Observação: numa análise mensal é possível utilizar valores variáveis conforme as
condições climáticas da região, como por exemplo, o consumo diário de água quente e
a temperatura da água fria. No caso da temperatura de água fria é possível adotar
valores variáveis com a temperatura ambiente média mensal da região (Tamb),
utilizando para TAF a Tamb menos 2oC.

3) Calcular a produção energética da instalação por meio da determinação da fração
solar anual (ou porcentagem da demanda energética que é coberta pela instalação solar),
através do procedimento descrito nos itens 3.1 a 3.6.

3.1) Calcular a radiação solar mensal incidente sobre a superfície inclinada dos
coletores (EImês), de acordo com a Equação 3.450.
𝐸𝐼

ê

=𝐻

×𝑁

Equação 3.40 –
radiação solar
mensal
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Onde:
EImês: energia solar mensal incidente

sobre as superfícies dos coletores

(kWh/(m .mês));
Hdia: radiação solar incidente no plano inclinado (kWh/(m .dia)), obtida em mapas
solarimétricos, variável em função da região (disponível no sitio do CRESESB ou
Radiasol para latitude e longitude do local);
N: número de dias do mês.
Observação: os valores da energia incidente no coletor (EImês) devem ser calculados
em cada mês do ano e o EImês final é a média dos resultados encontrados mês a mês
3.2) Calcular o parâmetro D1, de acordo com a Equação 3.41.

𝐷 =

𝐸𝐴
𝐷𝐸

Equação 3.41
– parâmetro
D1

ê
ê

Onde:
DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44;
EAmês: energia solar mensal absorvida pelos coletores (kWh/mês), calculada por meio da
Equação 3.42.

𝐸𝐴

ê

= 𝑆 × 𝐹′ (𝜏𝛼) × 𝐸𝐼

ê

Equação 3.42 –
energia
absorvida pelo
coletor

Onde:
Sc: superfície de absorção do coletor (m );
EImês: energia solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores (kWh/(m .mês));
F’R (

): fator adimensional, calculado por meio da Equação 3.43.

𝐹′ (𝜏𝛼) = 𝐹 (𝜏𝛼) ×

(𝜏𝛼)
𝐹′
×
(𝜏𝛼)
𝐹

Equação 3.43 –
fator
adimensional
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Onde:
FR (

)n: fator de eficiência óptica do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores

solares (adimensional);
(
(

)
)

:

modificador do ângulo de incidência (na ausência desta

informação recomenda-se adotar 0,96 para coletores com cobertura de vidro);
: fator de correção do conjunto coletor/trocador (na ausência desta
informação recomenda-se adotar 0,95).
Observação: a superfície do coletor deve ser estimada ou arbitrada em função da área
disponível para utilização dos coletores solares.

3.3) Calcular o parâmetro D2, de acordo com a Equação 3.44.

𝐷 =

𝐸𝑃
𝐷𝐸

Equação 3.44
– parâmetro
D2

ê
ê

Sendo que o cálculo da energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (EPmês)  é
realizado por meio da Equação 3.545.

𝐸𝑃

ê

= 𝑆 × 𝐹′ 𝑈 × (100 − 𝑇

) × ∆𝑇 × 𝐾 × 𝐾

Equação 3.45 –
energia solar
não aproveitada

Onde:
EPmês: energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (kWh/mês);
Sc: superfície do coletor solar (m );
F’RUL: fator, em kW/(m .K), calculado pela Equação 3.46.

𝐹′ 𝑈 = 𝐹 𝑈 ×

𝐹′
× 10
𝐹

Equação 3.46
– fator
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Onde:
FRUL: coeficiente global de perdas do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores
solares (W/(m .K));
: fator de correção do conjunto coletor/trocador (na ausência desta
informação recomenda-se adotar 0,95);
TAMB: temperatura média mensal do local de instalação do coletor (°C);
∆𝑇 : período de tempo considerado (horas);
K1: fator de correção para armazenamento, calculado pela Equação 3.47;

𝑉
𝐾 =
75 × 𝑆

Equação 3.47 –
fator de
correção para
armazenamento

,

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

< 100)

: fator de correção para o sistema de aquecimento solar que relaciona as

diferentes temperaturas, calculado pela Equação 3.48;

(11,6 + 1,18  𝑇 + 3,86  𝑇 − 2,32  𝑇
𝐾 =
(100 −    𝑇 )

Equação 3.48
– fator de
correção

)

Onde:
TAC: temperatura mínima admissível da água quente. Deve-se utilizar 45°C.
3.4) Calcular a fração solar mensal f, a partir dos valores de D1 e D2, utilizando a
Equação 3. 49.

𝑓 = 1,029𝐷 − 0,065𝐷 − 0,245(𝐷 ) + 0,0018(𝐷 )
+ 0,0215(𝐷 )

Equação 3. 49
– fração solar
mensal
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3.5) Calcular a energia útil mensal coletada (EUmês) pela instalação solar para a
produção de água quente, através da Equação 3.50.

𝐸𝑈

ê

= 𝑓 × 𝐷𝐸

ê

Equação 3.50
– energia útil
mensal
coletada

Onde:
EUmês: energia útil mensal coletada (kWh/mês);
f : fração solar mensal;
DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44.
3.6) Calcular a fração solar anual, de acordo com a Equação 3.51.

𝐹=

∑ 𝐸𝑈
∑ 𝐷𝐸

ê
ê

Equação 3.51–
fração solar
anual

Observação: a fração solar anual é função da área coletora Sc adotada. Caso a fração
solar anual obtida não seja satisfatória, os cálculos devem ser repetidos, alterando-se a
superfície de captação Sc , até que uma determinada condição estabelecida seja
atendida.

c) Procedimento para determinação da eficiência: método de simulação

Como alternativa ao método do dimensionamento recomenda-se a utilização de
estimativas   obtidas   a   partir   de   simulações,   utilizando   a   metodologia   “Carta   F”  
(BECKMAN, KLEIN e DUFFIE, 1977) ou similares. Deve-se dimensionar o sistema
considerando fração solar mínima de 70%.
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3.2.2.2 Sistema de aquecimento a gás
a) Pré-requisitos do sistema de aquecimento a gás

Para obtenção do nível A, os aquecedores a gás do tipo instantâneo e de acumulação
devem possuir ENCE A ou B. Nos casos em que seja utilizado reservatório de água
quente, este deve ter isolamento térmico e capacidade de armazenamento compatíveis
com o dimensionamento proposto a seguir.
Os aquecedores a gás e reservatórios térmicos devem atender aos requisitos das normas
técnicas brasileiras aplicáveis. Na ausência destas, devem ser atendidas as normas
internacionais aplicáveis.
Os aquecedores devem estar instalados em lugares protegidos permanentemente contra
intempéries, com ventilação adequada para não interferir em sua eficiência e instalados
conforme a NBR 13103.
Na instalação do sistema de aquecimento a gás deve-se dar preferência a instaladores
que fazem parte do Programa de Qualificação de Fornecedores de Instalações Internas
de Gases Combustíveis e Aparelhos a Gás – QUALINSTAL GÁS.
Para classificação nos níveis A de aquecedores a gás do tipo instantâneo, a potência do
sistema de aquecimento informada pelo projetista deve estar dentro de uma variação de
20%, para mais ou para menos, do dimensionamento realizado conforme a metodologia
a seguir. Para classificação nos níveis A de sistema de acumulação individual e sistema
central coletivo a gás, a potência do sistema de aquecimento e o volume de
armazenamento informado pelo projetista devem estar dentro de uma variação de 20%,
para mais ou para menos, do cálculo realizado conforme a metodologia a seguir.

Dimensionamento de aquecedor a gás do tipo instantâneo
1) Determinar as vazões instantâneas de água quente
A vazão do aquecedor a gás do tipo instantâneo deve ser igual ou maior ao somatório
das vazões dos pontos de consumo (mmáxima) que podem estar simultaneamente em
funcionamento.
Observação1: Para o levantamento das vazões instantâneas máximas deve-se levar em
consideração o perfil dos usuários e a quantidade de pessoas da UH. Deve-se
considerar no mínimo 50 litros/pessoa/dia (0,05 m3/pessoa/dia) e a existência de duas
pessoas por dormitório social e uma pessoa por dormitório de dependências de serviço.
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Observação2: Recomenda-se que as vazões dos pontos de consumo sejam determinadas
através de consulta aos fabricantes das peças hidráulicas (duchas, torneiras, etc.) a
serem instaladas nas dependências da UH.
2) Determinar a potência do aquecedor a gás do tipo instantâneo, de acordo com a
Equação 3.52.

𝑄 =   

𝑚

á

  𝑥  𝑐  𝑥  (𝑇
860

−    𝑇á

  

)

Equação 3.52 –
potência do
aquecedor a gás do
tipo instantâneo

Onde:
Q: potência útil do(s) aquecedor(es) (kW);
mmáxima: vazão máxima de água demandada simultaneamente (litros/h);
c: calor específico da água (igual a 1,00 cal/(g.°C));
Tconsumo

: temperatura de consumo de utilização (ºC). Deve ser adotado no

mínimo 40ºC (para as regiões Norte e Nordeste pode-se adotar 38oC).
Tágua fria:

temperatura da água fria do local de instalação (ºC).

Dimensionamento de sistema de acumulação individual
1) Calcular o volume de pico de água quente, através da Equação 3.53 (considera-se o
período de 1 hora no período de maior consumo (first-hour rating))

𝑉

=    𝑉

   𝑥  𝐹𝑆

Equação 3.53 –
volume de pico
de água quente

Onde:
Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros);
Vindividual: volume de consumo diário de água quente por UH (litros);
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FSindividual: fator que representa a simultaneidade de uso em uma UH. Na ausência deste
fator, recomenda-se adotar o valor de 0,45;
Observação: Recomenda-se que o volume diário de água quente seja obtido através do
levantamento dos consumos individuais de cada aparelho sanitário que possui previsão
de consumo. Nesse levantamento podem ser verificadas as vazões de funcionamento
desses aparelhos, considerando principalmente a pressão de trabalho da rede
hidráulica. Alternativamente, pode ser utilizada uma estimativa do consumo per capta.

2) Calcular o volume mínimo de água quente armazenada, de acordo com a Equação
3.54.

𝑉

=    𝑉

   𝑥  𝐹

Equação 3.54 –
volume mínimo
de água quente

Onde:
Varmaz : volume mínimo de água quente armazenada no sistema de aquecimento a gás
(litros);
Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros), calculado de acordo com a Equação 3.53;
Farmaz: fator de minoração para determinar o volume mínimo de armazenamento.
Observação: Deve-se adotar 100 litros de água quente como volume mínimo de água
quente armazenada de forma a garantir uma temperatura mínima de estagnação.
3) Calcular o volume de recuperação, de acordo com a Equação 3.55.

𝑉

=    𝑉

  

−    𝑉

Equação 3.55 –
volume de
recuperação

Onde:
Vrecup: volume necessário para recuperação do sistema na hora mais crítica (litros/h);
Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros), calculado de acordo com a Equação 3.53;
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Varmaz : volume mínimo de água quente armazenada no sistema de aquecimento a gás
(litros), calculado de acordo com a Equação 3.54.

4) Calcular a potência do aquecedor, de acordo com a Equação 3.56.

𝑄 =   

𝑉

  𝑥  𝑐  𝑥  (𝑇

−    𝑇á

Equação 3.56 –
potência do
aquecedor

)

  

860

Onde:
Q : potência útil do(s) aquecedor(es) (kW);
Vrecup: volume necessário para recuperação do sistema na hora mais crítica (litros/h),
calculado através da Equação 3.55;
c : calor específico da água (igual a 1,00 cal/(g.°C));
Tarmaz: temperatura de armazenamento da água (ºC). Esta temperatura deve ser, no
mínimo, igual à temperatura de consumo;
Tágua fria: temperatura da água fria do local de instalação (ºC).
Observação: Deve-se utilizar um queimador ou aquecedor a gás com potência igual ou
superior à calculada, conforme disponibilidade de mercado.

Dimensionamento do sistema central coletivo a gás
1) Calcular o volume diário de água quente armazenada, de acordo com a Equação 3.57.

𝑉

á

=   

𝑉

   𝑥  (𝑇

(𝑇

−    𝑇á
−    𝑇á

  

  

)

)

Equação 3.57 –
volume diário de
água quente

Onde:
Vdiário: volume diário consumido de água quente armazenada (litros);
Vconsumo: volume total de água quente consumido diariamente na edificação (litros/dia);
Tconsumo: temperatura de consumo de utilização (ºC). Deve ser adotado no mínimo 40ºC
(para as regiões Norte e Nordeste pode-se adotar 38oC).
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Tarmaz : temperatura de armazenamento da água (ºC). Esta temperatura deve ser, no
mínimo, igual à temperatura de consumo;
Tágua fria: temperatura da água fria do local de instalação (ºC).

2) Calcular o volume de pico de água quente, através da Equação 3.58 (considera-se o
período de 1 hora no período de maior consumo (first-hour rating)).

𝑉

=    𝑉

á

Equação 3.58 –
volume de pico
de água quente

   𝑥  𝐹𝑆

Onde:
Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros);
Vdiário: volume diário de água quente consumido (litros/dia);
FS: fator que representa a simultaneidade de uso em uma hora.

Alternativamente, o volume de pico pode ser obtido diretamente do gráfico de
simultaneidade apresentado na Figura 2.
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20.000
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5.000
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900
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2.800

3.900
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6.500

10.500

Vdiário - volume diário de água quente (l/dia)

Gráfico de simultaneidade de água quente

Vpico - volume de água quente na hora de maior demanda (l)

Figura 2: Fator de simultaneidade do consumo de água quente

38

3) Calcular o volume mínimo de água quente armazenada, de acordo com a Equação
3.59.

𝑉

  

=    𝑉

Equação 3.59 –
volume mínimo
de água quente

   𝑥  𝐹

Onde:
Varmaz : volume mínimo de armazenamento de água quente do sistema de aquecimento
a gás (litros);
Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros), calculado de acordo com a Equação 3.58 ou através da Figura 2;
Farmaz: fator de minoração para determinar o volume mínimo de armazenamento, obtido
na Tabela 3.47.
Tabela 3.47: Fatores de armazenamento em função do volume de água quente
consumido no horário de pico
Volume na hora de maior
consumo (litros)

Fator de armazenamento
(Farmaz)

0 < Vpico < 1.500

1

/3

1.501 < Vpico < 6.000

1

/4

6.001 < Vpico < 12.000

1

/5

12.001 < Vpico < 20.000

1

/6

Vpico > 20.001

1

/7

4) Calcular o volume de recuperação, de acordo com a Equação 3.60.

𝑉

=    𝑉

  

−    𝑉

Equação 3.60 –
volume de
recuperação

Onde:
Vrecup: volume necessário para recuperação do sistema na hora mais crítica (litros/h);
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Vpico: volume de água quente máximo consumido em uma hora no período de maior
consumo (litros), calculado de acordo com a Equação 3.58 ou através da Figura 2;
Varmaz : volume mínimo de armazenamento de água quente do sistema de aquecimento
a gás (litros), calculado de acordo com a Equação 3.59.

5) Calcular a potência dos aquecedores, de acordo com a Equação 3.61.

𝑄 =   

𝑉

  𝑥  𝑐  𝑥  (𝑇

−    𝑇á

  

)
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Equação 3.61 –
potência do
aquecedor

Onde:
Q : potência útil do(s) aquecedor(es) (kW);
Vrecup: volume necessário para recuperação do sistema na hora mais crítica (litros/h),
calculado através da Equação 3.60;
c : calor específico da água (igual a 1,00 cal/(g.°C));
Tarmaz: temperatura de armazenamento da água (ºC);
Tágua fria: temperatura da água fria do local de instalação (ºC).
Observação: Deve-se utilizar um queimador(es) ou aquecedor(es) a gás com potência
igual ou superior à calculada, conforme disponibilidade de mercado.

b) Aquecedores a gás classificados pelo PBE

Os aquecedores a gás do tipo instantâneo e de acumulação devem possuir ENCE e estar
de acordo com normas técnicas brasileiras para aquecedores a gás. Deve-se adotar a
classificação nível A da ENCE obtida na Tabela do PBE, considerando a última versão
publicada na página do Inmetro, e identificar o equivalente numérico na Tabela 2.1.

c) Aquecedores a gás não presentes no PBE

Os  aquecedores  a  gás  não  enquadrados  no  item  “b”  devem  ser  classificados  de  acordo  
com os níveis e requisitos a seguir:
Os aquecedores de água devem atender aos requisitos mínimos de eficiência
apresentados na Tabela 3.48

40

Tabela 3.48: Eficiência mínima de aquecedores a gás para classificação no nível A
(Fonte: ASHRAE Standard 90.1-2007)
Tipo de
equipamento
Aquecedor de
acumulação

Capacidade
(kW)

Subcategoria

Eficiência mínima
(W)

Procedimento
de teste

≤  22,98

≥  75,5  (litros)

0,62 − 0,0019. 𝑉. 𝐸𝐹

DOE 10 CFR
Part 430

> 22,98

< 309,75 W/l

0,8. 𝐸𝑡 𝑄 ⁄800
+ 110√𝑉 . 𝑆𝐿

ANSI
Z21.10.3

> 14,66 e

≥  309,75  W/l  

< 58,62

e < 7,57 (litros)

0,62 − 0,0019. 𝑉. 𝐸𝐹

DOE 10 CFR
Part 430

0,80. 𝐸𝑡

ANSI
Z21.10.3

0,8. 𝐸𝑡 𝑄 ⁄800
+ 110√𝑉 . 𝑆𝐿

ANSI
Z21.10.3

Aquecedor
do tipo
instantâneo

≥  58,62  

≥  58,62  

≥ 309,75 W/l e
< 37,85 l
≥  309,75  W/l  e
≥  37,85  l

Onde:
V: volume (litros);
EF: Fator energético;
Et: Eficiência térmica;
Q: potência nominal de entrada (W);
SL: perdas em standby (W), considerando uma diferença de temperatura de 38,9oC entre
a água quente acumulada e as condições térmicas do ambiente interno.

3.2.2.3 Bombas de calor

Sistemas de aquecimento de água utilizando bombas de calor recebem eficiência de
acordo com o coeficiente de performance (COP), medido de acordo com as normas
ASHRAE Standard 146, ASHRAE 13256 ou AHRI 1160. O nível de eficiência é obtido
através da Tabela 3.50 e o equivalente numérico identificado na Tabela 2.1.
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Tabela 3.50: Nível de eficiência para bombas de calor
COP (W/W)

Nível de eficiência

COP  ≥  3,0

A

Nas bombas de calor não devem ser utilizados gases refrigerantes comprovadamente
nocivos ao meio ambiente (por exemplo, R22). Recomenda-se equipamentos que
utilizem os gases R 134, R 407 ou similares.

3.2.2.4 Sistema de aquecimento elétrico

Nota: É importante reforçar que só será possível obter o nível A para o aquecimento
de água com o sistema de aquecimento elétrico se este estiver operando em conjunto
com o sistema de aquecimento solar, como explicado no item 3.2.2.

a) Aquecedores elétricos de passagem, chuveiros elétricos e torneiras elétricas

Aos sistemas de aquecimento de água com aquecedores elétricos de passagem,
chuveiros elétricos e torneiras elétricas é atribuída eficiência em função da potência do
aparelho, desde que façam parte do PBE. Deve-se considerar a última versão publicada
na página do Inmetro.
A classificação dos aparelhos recebe eficiência:
D,  para  aparelhos  com  potência  P  ≤  4.600  W;;  
E, para aparelhos com potência P > 4.600 W.
Equipamentos com potência regulável serão classificados pela maior potência.
Equipamentos não classificados pelo Inmetro receberão classificação nível E.

b) Aquecedores elétricos de hidromassagem

Aos aquecedores elétricos de hidromassagem é atribuída eficiência em função da
potência do aparelho, desde façam parte do PBE. Deve-se considerar a última versão
publicada na página do Inmetro.
A classificação dos aparelhos recebe eficiência:
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D,  para  aparelhos  com  potência  P  ≤  5.000  W;;  
E, para aparelhos com potência P > 5.000 W.
Equipamentos não classificados pelo Inmetro receberão classificação nível E.

c) Aquecedores elétricos por acumulação (boiler)

Os aquecedores elétricos de água por acumulação (boiler) devem possuir ENCE e estar
de acordo com normas técnicas brasileiras para aquecedores elétricos por acumulação.
Os aquecedores devem possuir timer para evitar seu uso no horário de ponta. A
classificação dos boilers é:
D, para boilers com classificação A ou B no PBE;
E, para outros.
Equipamentos não classificados pelo Inmetro receberão classificação nível E.
Observação: Estão excluídos desta categoria os reservatórios do sistema de
aquecimento solar de água que possuem resistência elétrica para aquecimento
complementar.

3.2.2.5 Caldeiras a óleo

Caldeiras que utilizam como combustível fluidos líquidos como óleo diesel ou outros
derivados de petróleo receberão classificação nível E.
Nota: Para ser obtido o nível A com caldeiras a óleo deve-se utilizar o sistema misto
de aquecimento de água, composto por um ou mais sistemas que ajudem a atingir o
equivalente numérico para o aquecimento de água relativo ao nível A, de acordo
com a equação 3.37.

3.3 Bonificações
Iniciativas que aumentem a eficiência da UH poderão receber até 1 (um) ponto na
classificação geral da UH somando os pontos obtidos por meio das bonificações. Para
tanto, estas iniciativas devem ser justificadas e comprovadas. As bonificações, descritas
nos itens 3.3.1 a 3.3.8, são independentes entre si e podem ser parcialmente alcançadas.
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A bonificação total alcançada é a somatória das bonificações obtidas em cada item, de
acordo com a Equação 3.62.
𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 + 𝑏4 + 𝑏5 + 𝑏6 + 𝑏7 + 𝑏8

Equação 3.62 bonificações

Onde:
Bonificações: pontuação atribuída a iniciativas que aumentem a eficiência da
edificação;
b1: bonificação referente à ventilação natural (item 3.3.1), cuja pontuação varia de zero
a 0,40 pontos;
b2: bonificação referente à iluminação natural (item 3.3.2), cuja pontuação varia de zero
a 0,30 pontos;
b3: bonificação referente ao uso racional de água (item 3.3.3), cuja pontuação varia de
zero a 0,20 pontos;
b4: bonificação referente ao condicionamento artificial de ar (item 3.3.4), cuja
pontuação varia de zero a 0,20 pontos;
b5: bonificação referente à iluminação artificial (item 3.3.5), cuja pontuação varia de
zero a 0,10 pontos;
b6: bonificação referente a ventiladores de teto instalados na UH (item 3.3.6), cuja
pontuação obtida é zero ou 0,10 pontos;
b7: bonificação referente a refrigeradores instalados na UH (item 3.3.7), cuja pontuação
obtida é zero ou 0,10 pontos; e
b8: bonificação referente à medição individualizada (item 3.3.8), cuja pontuação obtida
é zero ou 0,10 pontos.
Observação: A pontuação máxima em bonificações a ser somada na Equação 2.1 é 1
(um) ponto.

Nota: No Manual para aplicação do RTQ-R pode-se encontrar exemplos
ilustrativos para a obtenção de cada bonificação citada acima. Acessando o link:
http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/residencial/manuais, é possível baixar a
versão mais atualizada do manual.
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3.3.1 Ventilação natural (até 0,40 pontos)
As UHs de até dois pavimentos devem comprovar a existência de porosidade mínima de
20% em pelo menos duas fachadas com orientações distintas, expressa pela relação
entre a área efetiva de abertura para ventilação e a área da fachada (a verificação da
porosidade é feita para cada fachada). Em edifícios verticais, essa porosidade pode ser
reduzida em função da altura das aberturas de entrada do vento, medida em relação ao
nível médio do meio-fio e o centro geométrico dessas aberturas, multiplicando-a pelo
valor do coeficiente de redução da porosidade obtido na Tabela 3.51. (0,12 pontos)

Tabela 3.51: Coeficiente de redução da porosidade
Pavimento

Altura da abertura
(m)

Coeficiente redutor
da porosidade

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...

7,5
10,5
13,5
16,5
19,5
22,5
25,5
28,5
31,5
34,5
37,5
40,5
43,5

0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Todos os ambientes de permanência prolongada da UH devem atender aos seguintes
requisitos:
utilização de dispositivos especiais (como venezianas móveis, peitoris
ventilados, torres de vento e outros), que favoreçam o desempenho da ventilação
natural mas permitam o controle da luz natural, da incidência de chuvas e dos
raios solares e a manutenção da privacidade (0,16 pontos);
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existência de aberturas externas (janelas, rasgos, peitoris ventilados, etc.) cujo
vão livre tenham o centro geométrico localizado entre 0,40 e 0,70 m medidos a
partir do piso (0,06 pontos);
3.3.2 Iluminação natural (até 0,30 pontos)
3.3.2.1 Método prescritivo

a) Profundidade de ambientes com iluminação natural proveniente de aberturas
laterais. (0,20 pontos)
A maioria dos ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de
serviço/lavanderia (50% mais 1) com iluminação natural lateral deve ter profundidade
máxima calculada através da Equação 3.63. Caso existam aberturas em paredes
diferentes em um mesmo ambiente, é considerada a menor profundidade.

P ≤ 2,4. h

Equação 3.63 –
profundidade máxima
de ambientes

Onde:
P: profundidade do ambiente (m);
ha: distância medida entre o piso e a altura máxima da abertura para iluminação (m),
excluindo caixilhos.

b) Refletância do teto (0,10 pontos)

Cada ambiente de permanência prolongada, cozinha e área de serviço/lavanderia deve
ter refletância do teto acima de 60%.

3.3.2.2 Método de simulação

A simulação deve ser realizada com programa de simulação dinâmica de iluminação
natural, utilizando arquivo climático com 8.760 horas em formato adequado. Alguns
dos programas sugeridos são DaySim, Apolux e Troplux.
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Para a simulação do ambiente deve ser feita malha na altura do plano de trabalho, com
no mínimo 25 pontos de avaliação, e deve ser modelado o entorno do ambiente
simulado.
Na maioria dos ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de
serviço/lavanderia (50% mais 1) sem proteção solar deve-se comprovar a obtenção de
60 lux de iluminância em 70% do ambiente, durante 70% das horas com luz natural no
ano.
Na maioria dos ambientes de permanência prolongada (50% mais 1) com proteção solar
deve-se comprovar a obtenção de 60 lux de iluminância em 50% do ambiente, durante
70% das horas com luz natural no ano.

3.3.3 Uso racional de água (até 0,20 pontos)
As UHs devem possuir combinação de sistemas de uso de água da chuva e
equipamentos economizadores, conforme a Equação 3.64.

b3 = 0,07  .

BS
BS

+ 0,04  .

+ 0,03  .

BS
CH
T
+ 0,04  .
+ 0,02  .
BS
CH
T

OUTROS
OUTROS

  

Equação 3.64 –
bonificação de
economia de água

Onde:
b3: bonificação de uso racional de água;
BSAP: quantidade de bacias sanitárias atendidas por água pluvial;
BS: quantidade de bacias sanitárias existentes;
BSE: quantidade de bacias sanitárias com sistema de descarga com duplo acionamento;
CHE: quantidade de chuveiros com restritor de vazão;
CH: quantidade de chuveiros existentes;
TE: quantidade de torneiras com arejador de vazão constante (6 litro/minuto), regulador
de vazão ou restritor de vazão;
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T: quantidade de torneiras existentes na UH, excluindo as torneiras das áreas de uso
comum;
OUTROSAP: quantidade de outros pontos atendidos por água pluvial, excluindo bacias
sanitárias.
OUTROS: quantidade de outros pontos passíveis de serem atendidos por água pluvial
(torneiras externas, que servirão para a limpeza de calçadas, lavagem de carros e rega de
jardim; máquina de lavar roupa, etc), excluindo as bacias sanitárias.
3.3.4 Condicionamento artificial de ar (até 0,20 pontos)
Para obtenção desta bonificação:
a envoltória da UH deve atingir nível A de eficiência quando condicionada
artificialmente , conforme item 3.1.2.2;
condicionadores de ar do tipo janela e do tipo split devem possuir ENCE A ou
Selo Procel e estar de acordo com as normas brasileiras de condicionadores de ar
domésticos;
Observação1: Deve-se considerar a última versão das Tabelas do PBE para
condicionadores de ar, publicadas na página do Inmetro.
Observação2: Não havendo equipamentos com ENCE A na capacidade desejada, estes
podem ser divididos em dois ou mais equipamentos de menor capacidade.
condicionadores de ar do tipo central ou condicionadores não regulamentados
pelo Inmetro devem atender aos parâmetros definidos nos Requisitos Técnicos
da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de
Serviços e Públicos (RTQ-C), publicado pelo Inmetro;
as cargas térmicas de projeto do sistema de aquecimento e resfriamento de ar
devem ser calculadas de acordo com normas e manuais de engenharia, de
comprovada aceitação nacional ou internacional, com publicação posterior ao
ano de 2000, como por exemplo o ASHRAE Handbook of Fundamentals.
A bonificação varia de zero a 0,20 pontos e é atribuída proporcionalmente ao número de
ambientes de permanência prolongada.
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3.3.5 Iluminação artificial (até 0,10 pontos)
Os ambientes devem atender aos seguintes requisitos:
Para obter 0,05 pontos, as UHs devem possuir 50% das fontes de iluminação
artificial com eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel em todos os
ambientes;
Para obter 0,10 pontos, as UHs devem possuir 100% das fontes de iluminação
artificial com eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel em todos os
ambientes.

Observação: Deve-se considerar a última versão das Tabelas do PBE para lâmpadas,
publicadas na página do Inmetro. Para os tipos de lâmpada que não fazem parte do
PBE, a eficiência luminosa deve ser medida ou fornecida pelo fabricante.
3.3.6 Ventiladores de teto (0,10 pontos)
As UHs devem possuir instalados ventiladores de teto com Selo Procel em 2/3 (dois
terços) dos ambientes de permanência prolongada para residências localizadas nas
Zonas Bioclimáticas 2 a 8.
Observação: Deve-se considerar a última versão das Tabelas do PBE para ventiladores
de teto, publicadas na página do Inmetro.
3.3.7 Refrigeradores (0,10 pontos)
As UHs devem possuir instalados refrigeradores com ENCE nível A ou Selo Procel e
garantir as condições adequadas de instalação conforme recomendações do fabricante,
especificamente no que se refere à distância mínima recomendada para ventilação da
serpentina trocadora de calor externa. Caso não haja no manual do refrigerador
recomendações em relação às distâncias de instalação, deve-se utilizar espaçamento de
10 cm nas laterais e de 15 cm na parte superior e atrás. Deve-se também garantir que o
refrigerador esteja sombreado e não seja instalado próximo a fontes de calor. Frigobares
não serão aceitos como refrigeradores.
Observação: Deve-se considerar a última versão das Tabelas do PBE para
refrigeradores, refrigeradores frost-free, combinados e combinados frost-free,
publicadas na página do Inmetro.
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3.3.8 Medição individualizada (0,10 pontos)
Caso o sistema de aquecimento da água na edificação seja partilhado por mais de uma
UH, este deve possibilitar medição individualizada.
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4-EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES
4.1 Procedimento para determinação da eficiência
A classificação do nível de eficiência de edificações unifamiliares é equivalente ao
resultado da classificação da unidade habitacional autônoma.
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5-EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES
5.1 Procedimento para determinação da eficiência
A classificação do nível de eficiência de edificações multifamiliares é o resultado da
ponderação da classificação de suas unidades habitacionais autônomas pela área útil das
UHs, excluindo terraços e varandas. O número de pontos obtidos com a ponderação irá
definir a classificação final da edificação multifamiliar, de acordo com a Tabela 2.2,
presente no RTQ-R.
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7-ANEXO
ANEXO 1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO SOLAR EM EDIFICAÇÕES
RESIDENCIAIS
Para ambientes com sombreamento por varanda, beiral ou brise horizontal, o percentual
de sombreamento deve ser calculado de acordo com o método proposto no Anexo I do
RTQ-R. Lembrando que nos dormitórios para a obtenção do somb igual a 1 deve-se
utilizar dispositivos que permitam o escurecimento do ambiente.
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ANEXO II – TABELA DE DESCONTO DAS ESQUADRIAS

56

57

Pivotante

Observação: os percentuais de abertura para iluminação e ventilação de janelas
diferentes das constantes na tabela devem ser calculados desconsiderando os caixilhos.
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ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 50/ 2013

ANEXO GERAL V – CATÁLOGO DE PROPRIEDADES TÉRMICAS DE PAREDES,
COBERTURAS E VIDROS (ADAPTADO)
a) Paredes:

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

argamassa
2,5cm

pintura externa

bloco de
concreto
9cm

2,5cm
14cm

9cm
2,5cm

1

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (9,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )
U
CT
[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,78

209

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

pintura externa

Gesso interno (placa 2,0cm)
Bloco de concreto (9,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )

bloco de
concreto
9cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,72

178

argamassa
2,5cm

gesso
2cm

2cm
9cm
13,5cm

2

2,5cm

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

pintura externa

Gesso interno (0,2cm)
Bloco de concreto (9,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )

bloco de
concreto
9cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,97

159

argamassa
2,5cm

gesso
0,2cm

0,2cm
9cm
11,7cm

2,5cm
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Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm
pintura externa

11,5cm

bloco de
concreto
9cm

9cm
2,5cm

4

Sem reves ento interno
Bloco de concreto (9,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

3,00

157

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

argamassa
2,5cm

pintura externa
bloco de
concreto
14cm

2,5cm
19cm

14cm
2,5cm

5

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,69

272

Descrição:

pintura externa

Gesso interno (placa 2,0cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )

bloco de
concreto
14cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,64

241

argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

gesso
2cm

2cm
14cm
18,5cm

2,5cm
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Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

gesso
0,2cm

pintura externa
bloco de
concreto
14cm

0,2cm
14cm
16,7cm

2,5cm

7

Gesso interno (0,2cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,86

222

Descrição:

argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm
pintura externa
bloco de
concreto
14cm

14cm
16,5cm

2,5cm

8

Sem reves ento interno
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,87

221

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

argamassa
interna
2,5cm

9

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa ( )

pintura externa
bloco
cerâmico
14cm

2,5cm
9cm
14cm

2,5cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,46

150

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

gesso
2cm

pintura externa
bloco cerâmico
9cm

2cm
9cm
13,5cm

2,5cm

10

Gesso interno (placa 2,0cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,37

120

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

gesso
0,2cm

pintura externa
bloco cerâmico
9cm

0,2cm
9cm
11,7cm

2,5cm

11

Gesso interno (0,2cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,59

100

Descrição:

argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm
pintura externa
bloco
cerâmico
14cm

9cm
11,5cm

2,5cm

12

Sem Reves mento Interno
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,61

98

Descrição:

13

Sem reves ento interno
Bloco cerâmico (9,0 x 9,0 x 24,0 cm)
Sem reves ento externo

argamassa de
assentamento
1,5cm

bloco
cerâmico
9cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,99

42

9cm

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm
argamassa
2,5cm

argamassa
2,5cm

pintura externa
bloco cerâmico
14cm

2,5cm
14cm
19cm
2,5cm

14

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (14,0 x 19,0 x 29,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,85

161

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

gesso
2cm

15

Gesso interno (placa 2,0cm)
Bloco cerâmico (14,0 x 19,0 x 29,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)

pintura externa
bloco cerâmico
14cm

2cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,74

125

14cm
18,5cm

2,5cm

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

gesso
0,2cm

16

Gesso interno (0,2cm)
Bloco cerâmico (14,0 x 19,0 x 29,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)

pintura externa
bloco cerâmico
14cm

0,2cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,85

105

14cm
16,7cm

2,5cm

Descrição:
argamassa de
assentamento
1,5cm

argamassa
2,5cm

pintura externa
bloco cerâmico
14cm
14cm
16,5cm

2,5cm

17

Sem reves ento interno
Bloco cerâmico (14,0 x 19,0 x 29,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,96

106

Descrição:

18

Sem reves ento interno
Bloco cerâmico (14,0 x 9,0 x 24,0cm)
Sem reves ento externo

argamassa de
assentamento
1,5cm

14cm

bloco
Cerâmico
14cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,37

56

Descrição:

19

Sem reves ento interno
Tijolo maciço (10,0 x 6,0 x 22,0cm)
Sem reves ento externo

argamassa de
assentamento
1,5cm

tijolo
maciço
9cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

3,65

158

10cm

Descrição:

22

Sem reves ento interno
Tijolo maciço (9,0 x 6,0 x 19,0cm)
Sem reves ento externo
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

3,65

158

Descrição:

24

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Câmara de ar (> 5cm)
Placa de alumínio composto
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,69

224

Descrição:

25

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Polies reno (8cm)
Placa de alumínio composto
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,31

106

Descrição:

26

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Polies reno (8cm)
Placa de alumínio composto
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,32

228

Descrição:

27

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Câmara de ar (> 5cm)
Placa melamínica
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,63

121

Descrição:

28

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Câmara de ar (> 5cm)
Placa melamínica
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,82

242

Descrição:

29

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Polies reno (8cm)
Placa melamínica
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,40

125

Descrição:

30

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Polies reno (8cm)
Placa melamínica
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,42

246

Descrição:

31

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Granito (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,36

210

Descrição:

32

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Granito (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,63

329

Descrição:

33

Placa de gesso (1,25cm)
Câmara de ar (> 2cm)
Placa cimen cia (1cm)

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,26

263

Descrição:

34

Placa de gesso (1,25cm)
Lâ de rocha (9cm)
Placa cimen cia (1cm)

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,38

269

Descrição:

35

Placa de gesso (1,25cm)
Lâ de rocha (7,5cm)
Placa cimen cia (1cm)

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,43

268

Descrição:

36

Placa de gesso (1,25cm)
Lâ de rocha (4cm)
Placa cimen cia (1cm)

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,66

266

Descrição:

37

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Lã de rocha (4cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,63

199

Descrição:

38

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Câmara de ar (2 a 5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 14,0 x 24,0 cm)
Argamassa externa (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,25

195

Descrição:

39

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Lã de rocha (4cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

0,90

441

Descrição:

40

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Câmara de ar (2 a 5cm)
Bloco de concreto (14,0 x 19,0 x
39,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

1,43

439

Descrição:

41

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9,0 x 19,0 x 19,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,39

151

Descrição:

42

Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (12,0 x 19,0 x 19,0cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa (α)
U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,24

155

b) Coberturas:
Descrição:
concreto
(4cm)

argamassa
(1cm)

3

Laje pré-moldada 12cm (concreto
4cm + EPS 7cm + argamassa 1cm)
Sem telhamento
EPS 7cm

U

CT

[W/(m²K)]

[kJ/m²K]

2,29

132

