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1. RESUMO 

O presente trabalho avalia a eficiência energética de edificações comerciais por meio 

dos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Comerciais de Serviços e Públicas (RTQ-C), fruindo como estudo de caso 

o prédio dos cursos de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia Santo Agostinho (FACET) em Montes Claros, Minas Gerais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma vez que os recursos naturais não-renováveis vêm se extinguindo e havendo 

elevadas variações climáticas, sucedeu um gradativo aumento nos estudos no que 

tange à busca de novas fontes de energia e de um padrão de sociedade cada vez 

mais sustentável. Esta preocupação é abordada em um importante nicho dessa 

pesquisa: os edifícios comerciais eficientes, que visam reduzir essas alterações 

antrópicas no clima.  

Por sua vez, o estudo do conforto de um edifício acarreta demasiada economia destes 

recursos e em consequência, financeiro. Para avaliar a eficiência energética de uma 

edificação comercial é utilizado o método prescritivo do RTQ-C; que regula os 

procedimentos de avaliação e certificação para etiquetagem do edifício. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo compreender os  métodos de avaliação do nível de 

eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas. Como 

objetivos específicos este trabalho visa avaliar o Indicador de Consumo da envoltória 

do prédio dos cursos de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo, da FACET em 

Montes Claros, Minas Gerais, situado na Zona Bioclimática 6. 

 

4. METODOLOGIA 

A avaliação de um prédio comercial é executada por meio do RTQ-C, que se 

segmenta em dois métodos: o método prescritivo e o método de simulação. O método 

prescritivo dispõe das variáveis da edificação, como envoltória, sistema de 

iluminação, sistema de condicionamento de ar, pré-requisitos gerais e bonificação. 

Estes serão transpostos para o WebPrescritivo1 que o qualificará. O método de 

                                                           
1 Ferramenta digital disponível em http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html. 



simulação é definido através da modelagem desta edificação onde serão realizadas 

posteriormente as análises e propostas de eficiência energética. 

A etiquetagem dos edifícios atribuída à eficiência energética é definida por meio da 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que classifica o edifício de “A” 

(mais eficiente) a “E” (menos eficiente). Neste estudo foi utilizado o método prescritivo 

e posteriormente será feita a simulação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para se chegar ao índice de eficiência energética da edificação foram analisados 

dados e gerados valores que definem a classificação do objeto de estudo quando 

aplicados ao WebPrescritivo, que é uma ferramenta de avaliação de edificações 

comerciais pelo método prescritivo do RTQ-C.  

Dos pré-requisitos gerais são avaliados a possibilidade de medição centralizada por 

uso final e a porcentagem de água aquecida por meio de sistemas eficientes como o 

aquecimento solar. Outro requisito a ser avaliado são os dados da envoltória, que se 

referem a transmitância e absorbância dos materiais, áreas de fachadas e coberturas, 

percentual e características de aberturas e ângulos de sombreamento.  

Além dos dados da envoltória são necessários outros critérios para a classificação 

final da etiquetagem, onde também são avaliados a eficiência da iluminação por meio 

dos requisitos de divisão de circuitos, contribuição de luz natural e desligamento 

automático. Outro fator de análise é a eficiência do condicionamento de ar sobre o 

isolamento ou não das tubulações e a eficiência dos aparelhos de ar condicionado. 

Aliado a esses quatro fatores existe a possibilidade de bonificações, que agregam 

valor por meio de características como racionalização de água, fontes renováveis de 

energia para aquecimento de água, fontes ou sistemas renováveis de energia e 

eficiência energética dos elevadores. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Fundamentado nos critérios de avaliação do método prescritivo, o prédio de 

Engenharias e Arquitetura foi auferido com classificação E.  

Para melhoria em sua eficiência energética, poderá ser implantado brise-soleil, que é 

um dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência solar direta no interior 

do edifício, bem como a utilização de coberturas com isolamento térmico e paredes 

isolantes que favoreçam a inércia térmica para aquecimento. A edificação também 



poderá ser favorecida por condicionantes externas como resfriamento evaporativo e 

melhores condições para ventilação natural. 
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