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RESUMO
2WUDEDOKRDSUHVHQWDXPDDQ£OLVHGDHˋFL¬Qcia energética das envoltórias de um grupo de
HGLˋFD©·HVGDHPSUHVD&RUUHLRVREMHWLYDQGRR
DSRQWDPHQWRGHSU£WLFDVSDUDDUHTXDOLˋFD©¥RGR
HVSD©RFRQVWUX¯GR'HVVDIRUPDGHˋQLXVHXPD
DPRVWUDGHWU¬VHGLˋFD©·HVORFDOL]DGDVQR(VWDGR
GR5LRGH-DQHLURQD=RQD%LRFOLP£WLFD =% 
com características semelhantes quanto ao uso,
porém diferenciadas quanto à construção, ao tamanho e à implantação: Agência Largo do Machado
 (GLI¯FLR6HGH5-  H$J¬QFLD&HQWUDO
5-  $VVLPDSOLFRXVHRP«WRGRSUHVFULWLYR
SDUDFODVVLˋFD©¥RGRQ¯YHOGHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD
das envoltórias proposto pelo RTQ-C (Regulamento
7«FQLFRGD4XDOLGDGHSDUDR1¯YHOGH(ˋFL¬QFLD

Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços
e Públicos) e desenvolveu-se um estudo, tendo
como fatores comparativos os períodos em que
foram construídas e, consequentemente, os sistemas construtivos e materiais utilizados. O método
utilizado apontou a Agência Central como mais
HˋFLHQWHHR(GLI¯FLR6HGHFRPRPHQRVHˋFLHQWH
Esse resultado corrobora com a hipótese inicial
TXHHGLˋFD©·HVFRQVWUX¯GDVDQWHVGRVDQRV
DSUHVHQWDPPHOKRUHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD$DQ£OLVH
dos resultados da metodologia RTQ-C permitiu
observar que as coberturas deverão ser corrigidas
para que os edifícios melhorem quanto à avaliação
GDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD

Palavras-chave(ˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD574&(GLˋFD©·HVFRPHUFLDLVEUDVLOHLUDV
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As últimas décadas foram marcadas pelo início
de uma consciência da necessidade de proteção
e respeito ao meio natural diante das mudanças
climáticas acentuadas no século XX. As pressões
globais pela redução dos impactos ambientais
aliada às crises no setor de fornecimento energéWLFRLQWHQVLˋFDPDVSUHRFXSD©·HVFRPDUDFLRQDOLzação do consumo de energia e a busca de soluções
HWHFQRORJLDVRUDHˋFLHQWHVHQHUJHWLFDPHQWHRUD
passivas. O setor da construção civil tem papel
fundamental, pois o uso dos edifícios tem um forte
impacto sobre o meio ambiente.
De acordo com Gauzin-Mullër (2011), as ediˋFD©·HVFRQVRPHPDSUR[LPDGDPHQWHGRV
recursos naturais, 40% da energia elétrica e 16% da
água e, ainda, construção e demolição de edifícios
produzem mais resíduos que o lixo doméstico. No
FDVRGR%UDVLOHVSHFLˋFDPHQWHVHJXQGRGDGRVGD
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 2012, “Do
atual consumo de energia elétrica no Brasil em
>@DVHGLˋFD©·HVUHSUHVHQWDUDP>@ȥ
(LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 2013, p.16).
Atualmente, são inúmeros os Congressos,
Conferências, Encontros e Seminários nacionais
e internacionais, além de pesquisas que tratam
e enfocam os projetos direcionados à sustentaELOLGDGHHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDQDVHGLˋFD©·HV
HQDVFLGDGHV(VVHIDWRUHˌHWHDLPSRUW¤QFLDGR
tema, que se amplia desde os anos 70, quando as
questões energéticas começaram a ser tratadas de
forma mais urgente.
Observa-se que a consciência e o conhecimento
dos danos causados à natureza devido à exploração desmedida dos recursos naturais ampliam-se;
porém a prática, a alteração de procedimentos e
processos, a aplicabilidade mostram-se complexas
e de difícil implementação num mundo globalizado
e fragmentado. Desse modo, temas relacionados à
HˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGDVHGLˋFD©·HVV¥RFHQWUDLV
pois os gastos com energia crescem a cada dia,

assim como as crises do setor energético. Nesse
FRQWH[WRDSHVTXLVDEXVFDDYDOLDUDHˋFL¬QFLD
HQHUJ«WLFDGHHGLˋFD©·HVGD(PSUHVD%UDVLOHLUDGH
Correios e Telégrafos (Correios).
Vale informar que esta é atualmente a maior
empresa pública brasileira, possuindo mais de 115
mil empregados e 12.644 agências distribuídas por
todo território nacional, além das unidades operacionais e administrativas. Nesse contexto e consiGHUDQGRDDEUDQJ¬QFLDJHRJU£ˋFDHDOFDQFHVRFLDO
dos Correios, o fomento a construções, projetos
HUHIRUPDVHQHUJHWLFDPHQWHHˋFLHQWHVWHQGHU£D
possibilitar ganhos como a redução do consumo de
HQHUJLDHDGLVVHPLQD©¥RGDFXOWXUDGHHGLˋFD©·HV
e cidades sustentáveis.
O Plano Estratégico da Empresa aponta, entre outras, uma política que busca inserção no
contexto global de desenvolvimento sustentável.
Destacando-se como um de seus valores a sustentabilidade, explicitada como a busca do equilíbrio
entre os aspectos social, ambiental e econômico.
1RHQWDQWRXPGRVGHVDˋRVWDOYH]VHMDFRQGX]LUH
concretizar esta mudança de paradigma na prática
do dia a dia em todos os seus campos de atuação:
no produto, na estrutura física e na imagem, entre
RXWURV1HVVHJUXSRLQVHUHPVHDVHGLˋFD©·HVGD
Empresa. Portanto, o momento é oportuno para
UHˌH[·HVHTXHVWLRQDPHQWRVFRPUHOD©¥R¢DGHTXDção da infraestrutura física da dos Correios à sua
política de sustentabilidade.
Segundo Mascaró “[a] solução está no uso consciente do ambiente evitando o desperdício [...].
Trabalhar dentro da lógica orientada à obtenção
dos máximos resultados com investimento dos
mínimos recursos [...]” (2010, p. 23).

2%-(7,926
$YDOLDUDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDHGDVHQYROWµULDV
GHXPJUXSRGHHGLˋFD©·HVGDHPSUHVD&RUUHLRV
ORFDOL]DGDVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURQD=%
6XJHULUSU£WLFDVSDUDDUHTXDOLˋFD©¥RGRHVSD©R
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construído, por meio do levantamento de questões
a serem abordadas nos projetos, considerando os
GHVDˋRVGDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD$GHPDLVSUHWHQGHVHUHˌHWLUVREUHDKLSµWHVHGHTXHHGLˋFD©·HV
construídas antes dos anos 1970 apresentam meOKRUHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD

352&(',0(17260(72'2/Ð*,&26
A composição da pesquisa empírica corresponde
às seguintes etapas:
• (VFROKDGHWU¬VHGLˋFD©·HVGRV&RUUHLRVFRP
características semelhantes quanto ao uso —
porém diferenciadas quanto à construção, ao
tamanho e à implantação —, localizadas no
(VWDGRGR5LRGH-DQHLURQD=%

•

Aplicação do método prescritivo para clasVLˋFD©¥R GR Q¯YHO GH HˋFL¬QFLD HQHUJ«WLFD
das envoltórias proposto pelo RTQ-C, utilizando-se a planilha desenvolvida pelo
Laboratório de Conservação de Energia e
Conforto Ambiental (LabCECA/ UFF).

•

Análise comparativa dos dados: diferenças
H VHPHOKDQ©DV GH HˋFL¬QFLD HQHUJ«WLFD GDV
envoltórias.

•

$GHˋQL©¥RGDVDPRVWUDVIRLQRUWHDGDSRUDOguns fatores:

•

(GLˋFD©¥R FRPSOHWD FRP XVR GH &RUUHLRV
Ȥ>Ȫ@SDUDFODVVLˋFD©¥RGDHQYROWµULDRQ¯YHO
GHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGHYHVHUHVWDEHOHFLGRSDUDDHGLˋFD©¥RFRPSOHWDȥ 3RUWDULD
2010, p.14), isto é, toda a sua superfície de
contato com o meio exterior.

•

Características diferenciadas quanto à construção, ao tamanho, à implantação e a data
de construção do imóvel, possibilitando a
FRPSDUD©¥R HQWUH Q¯YHLV GH HˋFL¬QFLD HQHUgética relacionados a esses fatores.

•

Imóveis localizados na cidade do Rio de

-DQHLURQD=%RTXHWDPE«PSRVVLELOLWDIDcilidade de acesso para a execução dos levantamentos de campo.
574&
$OJXQVIDWRUHVFRQWULEX¯UDPSDUDDGHˋQL©¥RGR
574&FRPRP«WRGRGHDQ£OLVHGDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGDVHGLˋFD©·HVGRV&RUUHLRV3ULPHLUDPHQWH
por ser um método de etiquetagem brasileiro. O
PROCEL (Programa Nacional de Conservação de
Energia) implementou o RTQ-C em 2009. A ENCE
(Etiqueta Nacional de Conservação de Energia)
é obtida por intermédio do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Em segundo lugar, frisa-se que a IN (Instrução
Normativa) nº 2/2014 da SLTI/MPOG (Secretária de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão) obriga
RXVRGD(1&(QDVHGLˋFD©·HVS¼EOLFDVIHGHUDLV
novas ou que recebam UHWURˋW a partir de 4/8/2014.
3RUˋPHFRQVHTXHQWHPHQWHFRQVLGHUDVHTXHDV
análises e resultados apontados no presente estudo
poderão contribuir para diagnósticos, avaliações e
possíveis adequações dos edifícios da Empresa.
O RTQ-C (com base na Portaria nº 372/2010 do
,10(752 GHˋQHUHTXLVLWRVW«FQLFRVHP«WRGRV
SDUDFODVVLˋFD©¥RGHHGLˋFD©·HVFRPHUFLDLVGH
VHUYL©RVHS¼EOLFDVTXDQWR¢HˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD
2P«WRGRHVSHFLˋFDDFODVVLˋFD©¥RGRQ¯YHOGH
HˋFL¬QFLDGDVHGLˋFD©·HVSRUPHLRGDVDQ£OLVHVGD
envoltória, do sistema de iluminação e de condicionamento de ar. Entre os procedimentos para a
GHWHUPLQD©¥RGDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGHHGLˋFDções, o regulamento prevê o método prescritivo ou
de simulação. O método prescritivo se apresenta
FRPRXPP«WRGRVLPSOLˋFDGRDYDOLDDVHGLˋFD©·HVSRULQWHUP«GLRGDYHULˋFD©¥RGRDWHQGLPHQWR
a uma multiplicidade de fatores relacionados às
características dos prédios expressas por equações
e tabelas. O presente estudo se apresenta como
resultado da aplicação do método prescritivo.
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2574&REMHWLYDDFODVVLˋFD©¥RJHUDOGRHGLI¯FLR
por meio das avaliações dos sistemas individuais,
logo são atribuídos pesos para cada sistema. Porém,
é possível a etiquetagem parcial dos sistemas
(envoltória, iluminação e condicionamento de ar),
UHODFLRQDQGR¢HˋFL¬QFLDGHVVHVVHSDUDGDPHQWH2
SHVRGDHQYROWµULDUHSUHVHQWDQDFODVVLˋFD©¥R
geral, do sistema de iluminação 30% e do sistema
de condicionamento de ar 40%. Dessa forma, conIRUPHDSRQWXD©¥RˋQDOVHU£GHˋQLGDXPDFODVVLˋFD©¥RGRHGLI¯FLRTXHYDULDGHȤ$ȥ PDLVHˋFLHQWH 
DȤ(ȥ PHQRVHˋFLHQWH )ULVDVHTXHP«WRGRVGH
DYDOLD©¥RGHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDFHUWLˋFD©·HVRX
etiquetagem de edifícios não garantem a qualidade
GDHGLˋFD©¥RPDVVHDSUHVHQWDPFRPRIHUUDPHQtas de análise do edifício.
O método prescritivo do RTQ-C tem como base
um Indicador de Consumo (IC) obtido por uma
equação. Ressalta-se que o IC objetiva demonstrar
como a envoltória irá impactar no consumo de
HQHUJLDGDHGLˋFD©¥R$O«PGR,&R574&GHˋQHSU«UHTXLVLWRVHVSHF¯ˋFRVSDUDFODVVLˋFD©¥R
GRQ¯YHOGHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGDHQYROWµULD
Esses estão relacionados à média ponderada da
7UDQVPLW¤QFLD7«UPLFDGDFREHUWXUDHGDVSDUHdes exteriores do edifício, à média ponderada das
$EVRUW¤QFLDVGHVXSHUI¯FLHVGDHQYROWµULD TXH
recebam radiação solar) e à Iluminação Zenital.

5(68/7$'26
$$*È1&,$'26&255(,26
'2/$5*2'20$&+$'2
O imóvel localiza-se no Largo do Machado, bairURGR&DWHWHLPSODQWDGRHPXPDYLOD YHUˋJXUD 
6HJXQGRGDGRVGRUHJLVWURGHLPµYHLVDHGLˋFD©¥R
possui escritura de 24/06/1920, a qual descreve
prédio de platibanda com 214,38m² de área. Os
Correios compraram o imóvel em 1976, quando foi
ampliado e reformado. Hoje a agência dos Correios
ocupa esse prédio de platibanda, porém a área total

construída é de 1038,95m². Quanto à estrutura
formal do edifício, as composições da fachada são
próprias do artdeco.
Figura 1 —/RFDOL]DomRHIDFKDGDVGDDJrQFLDGR
Largo do Machado

Fonte: produção do próprio ator

$(192/7Ð5,$
Devido às diversas reformas que o imóvel sofreu,
ele apresenta hoje nove tipos diferenciados de paredes. A envoltória do edifício constitui-se basicaPHQWHGHSDUHGHVGHWLMRORVFHU¤PLFRVPDFL©RV1R
entanto, consideraram-se as mais espessas (0,90m
e 1,00m) compostas por uma mistura de blocos ceU¤PLFRVPDFL©RVSHGUDHFDO1DSUHVHQWHSHVTXLVD
HVWDEHOHFHXVHSDUDRF£OFXORGD7UDQVPLW¤QFLD
o uso de pedra e argamassa de cal e gesso apenas,
SRUVHUDVLWXD©¥RPDLVUHVWULWLYD-£DVSDUHGHVGDV
intervenções mais recentes (0,15m) são de alvenaULDGHWLMRORVFHU¤PLFRVIXUDGRV*UDQGHSDUWHGDV
esquadrias é composta de ferro e vidro transparente, havendo também algumas de madeira e vidro.
-£DFREHUWXUD«GHWHOKDRQGXODGDGHˋEURFLPHQWR
VREUHODMHPDFL©DDSUHVHQWDQGRD7UDQVPLW¤QFLDGH
2,06 W/m².K.
Vale destacar que os levantamentos das áreas e
materiais constituintes da envoltória, (utilizados
na equação para obter-se o IC), foram realizados
por intermédio das plantas de arquitetura (GEREN'55-*HU¬QFLDGH(QJHQKDULD'LUHWRULD
5HJLRQDOGRV&RUUHLRVGR5LRGH-DQHLUR GRVOHYDQWDPHQWRVGHFDPSRIRWRJU£ˋFRHGHSHVTXLVDV
com os técnicos da manutenção predial e usuários
do edifício. Todavia, não foram realizadas “janelas”
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nas alvenarias para precisão do tipo de parede,
logo, em situações de incerteza quanto ao material
da envoltória, optou-se por utilizar o material que
DSUHVHQWDVVHQ¯YHLVPDLVDOWRVGH7UDQVPLW¤QFLD
W«UPLFDH$EVRUW¤QFLDTXHUHSUHVHQWDPDSLRU
situação.

Tabela 1 — Quadro resumo do edifício - agência
Lg. Machado

Fonte: produção do próprio ator

Figura 2 — Plantas baixas: cobertura, térreo e
fachada oeste

Fonte: GEREN-DR/RJ

$$9$/,$d®2'$(),&,È1&,$
(1(5*e7,&$'$(192/7Ð5,$
2,&REWLGR«GHTXHFODVVLˋFDDHQYROWµria do edifício no nível “A”. Algumas características
I¯VLFDVHFRQVWUXWLYDVGDHGLˋFD©¥RFRQWULEX¯UDP
para o resultado inicial do nível “A”, como a existência de proteção solar nas aberturas, platibandas,
marquises e paredes espessas.
7RGDYLDDRˋQDOL]DUDDQ£OLVHSRUPHLRGRVSU«UHTXLVLWRVHVSHF¯ˋFRVGDHQYROWµULDREVHUYRXVH
TXHDFODVVLˋFD©¥RˋQDOGRHGLI¯FLR«Ȥ(ȥ7DOUHVXOtado surge como consequência das características e
GRVPDWHULDLVGDFREHUWXUD7UDQVPLW¤QFLD7«UPLFD
da Cobertura - Ucob=2,06 W/m².K (em que o mínimo admissível para obtenção dos níveis “A”, “B”, “C”
ou “D” seria de Ucob=2,00 W/m².K para qualquer
ambiente ou ZB, considerando que o pavimento
abaixo da cobertura não é condicionado). Segue
abaixo um quadro resumo dos dados do edifício.

(',)Ì&,26('('26&255(,265Localiza-se entre as ruas Amoroso Lima, Afonso
Cavalcanti, e Av. Presidente Vargas no bairro
Cidade Nova, havendo acesso pelas duas últimas. É
composto de dois prédios em concreto aparente e
vidro: uma torre administrativa de 26 pavimentos
tipo, e um bloco operacional de sete pavimentos
YHUˋJXUD (QWUHRVGRLVHGLI¯FLRVORFDOL]DVHXP
auditório, cujo acesso se dá pela torre. O complexo
postal possui 113.270,00m² e representa hoje em
torno de 40% da área construída da Empresa no
Estado e a torre em torno de 17%, sendo essa uma
das razões da inclusão na pesquisa da torre administrativa. O edifício, essencialmente, possui uso
administrativo. O número de andares, incluindo os
pavimentos tipo, os técnicos, os de serviços e os de
acesso, é de 35 (pavimentos). O prédio foi inaugurado em 1980.
Figura 3 —/RFDOL]DomRHIDFKDGDV
do Ed. Sede/ RJ

Fonte: produção do próprio ato
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(192/7Ð5,$
Os estudos da envoltória iniciaram-se pela investigação em planta e in loco da existência de separações físicas entre os dois blocos, considerando a
necessidade técnica destas apontada pelo RTQ-C.
Constatou-se que os dois prédios são realmente
LQGHSHQGHQWHVFRPDFHVVRVHXVRVHVSHF¯ˋFRV
A envoltória do edifício é basicamente em concreto e vidro. Existem, também, paredes de tijolos
furados nos quatro primeiros pavimentos, nas fachadas leste e norte. Vale apontar que nas fachadas
norte e sul existem paredes pintadas na cor preta,
aproximadamente 10% do total da área de paredes,
FDXVDQGRXPDXPHQWRGRYDORUGD$EVRUW¤QFLD
das paredes. Os vidros nos pavimentos tipo são
de 6mm, transparentes, apresentando fator solar
de 0,83. A fachada sul, após uma das reformas do
prédio, recebeu vidros blindados de 53mm nos pavimentos tipo. Quanto aos vidros da sobreloja e do
segundo pavimento possuem película de proteção,
apresentando melhor fator solar.
Quanto às coberturas, o prédio possui três: a área
externa do 3º pavimento, a cobertura do auditório e a cobertura formal da torre (32º pavimento).
(VWD¼OWLPDQ¥RHQWUDQRF£OFXORGH7UDQVPLW¤QFLD
H$EVRUW¤QFLDSRUVHUHPRV¼OWLPRVSDYLPHQWRV
de permanência transitória e sem ligação com
ambientes de permanência prolongada no mesmo
piso. Todas as coberturas são lajes de concreto
planas impermeabilizadas.
Figura 4 — Planta baixa pavimento tipo
fachada norte

Fonte: GEREN-DR/RJ

$$9$/,$d®2'$(),&,È1&,$
(1(5*e7,&$'$(192/7Ð5,$
2,&REWLGR«GHTXHFODVVLˋFDDHQYROWµULD
do edifício no nível “A”. No entanto, assim como na
DJ¬QFLDGR/DUJRGR0DFKDGRDRˋQDOL]DUDDQ£OLVH
por meio dos pré-requisitos, observa-se que a clasVLˋFD©¥RˋQDOGRHGLI¯FLRDWXDOPHQWH«Ȥ(ȥ(VVHUHsultado foi causado, principalmente, pelas características e materiais da cobertura: Ucob=3,08W/m².K
(em que o mínimo admissível para obtenção do
nível “A” seria de Ucob=1,00 W/m².K para ambiente
condicionados na ZB8). Em relação às cores das
superfícies das paredes e coberturas, é obrigatória a
XWLOL]D©¥RGHFRUGH$EVRUW¤QFLDVRODUEDL[D PHQRU
que 50% do espectro solar) para as zonas ZB2 a
ZB8, para a obtenção dos níveis “A” ou “B”. Porém,
QDDQ£OLVHGRHGLI¯FLRREWHYHVHFRUGH$EVRUW¤QFLD
solar da cobertura 72% e de parede 64%. Segue
abaixo um quadro resumo dos dados do edifício.
Tabela 2 — Quadro resumo dos dados do Ed.
Sede dos Correios/ RJ.

Fonte: produção do próprio ator

$$*È1&,$&(175$/'26&255(,265O edifício que atualmente abriga a agência
Central foi o primeiro prédio construído originalmente para o serviço postal no Brasil, inaugurado
em 1878. O imóvel localiza-se no Centro, ocupando
um quarteirão entre as ruas 1º de Março, Travessa
Tocantins, Rua Visconde de Itaboraí e Rua do
Rosário. O acesso principal é pela rua 1º de Março,
porém há acessos de serviço nas demais vias.
$HGLˋFD©¥RIRLRULJLQDOPHQWHFRQVWUX¯GDHPWU¬V
pavimentos e um mezanino. Em meados do século
XX o edifício foi ampliado, construindo-se mais
XPSDYLPHQWR YHUˋJXUD 3RVVXLDWXDOPHQWH
7149,00m².
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Figura 5 —/RFDOL]DomRIDFKDGDHFREHUWXUDGD

Figura 6 — Planta baixa do térreo e fachada

Agência Central. Rua 1º de Março (1890)

oeste (Rua 1º de Março)

)RQWHSURGXomRGRSUySULRDWRUHIRWRGH0DUF)HUUH] ~OWLPD
Fonte: GEREN-DR/RJ

$(192/7Ð5,$
As paredes do edifício (até o 3º piso) compõem-se basicamente de pedra, com um pequeno
percentual de outros materiais, como argamassa de
FDO-£DVSDUHGHVGR¼OWLPRSDYLPHQWRFRQVWUX¯GDV
SRVWHULRUPHQWHV¥RGHWLMRORVFHU¤PLFRVIXUDGRV
As esquadrias são compostas de madeira, ferro
e vidro transparente. A maior parte da cobertura é
de telha francesa, em torno de 11% é de telhado de
vidro aramado e há um percentual em laje plana
de concreto. Vale destacar que o prédio possuía
originalmente um prisma de ventilação central.
Possivelmente, em meados do século XX, quando o
quarto pavimento foi acrescido, o prisma foi coberto e os elevadores instalados em parte dessa área.
Atualmente, localizam-se também nesse espaço as
torres de resfriamento de água e os dutos do sistema de climatização, funcionando assim, como área
de serviços, não climatizada e sem ligação direta
com as áreas de convívio, exceto pelas janelas que
são mantidas fechadas.
No cálculo das áreas da envoltória, as paredes
internas voltadas para esse duto não foram consideradas, pois atualmente se tratam de paredes
internas. Quanto à cobertura de vidro aramado,
considerou-se o Percentual de Abertura Zenital
(PAZ) de 3,5%. Ressalta-se que apesar de ser maior
o percentual de área da cobertura em telha de vidro
aramado 11,7%, somente 3,5% se caracterizam
como abertura zenital, realizando trocas de calor e
luminosidade com o exterior.

$$9$/,$d®2'$(),&,È1&,$
(1(5*e7,&$'$(192/7Ð5,$
2,&REWLGR«GHTXHFODVVLˋFDDHQYROWµULD
do edifício no nível “A”. Nota-se, no entanto, assim
FRPRQDVGHPDLVHGLˋFD©·HVHPHVWXGRTXHDR
ˋQDOL]DUDDQ£OLVHSRUPHLRGRVSU«UHTXLVLWRVD
FODVVLˋFD©¥RGRHGLI¯FLR«Ȥ&RX'ȥ(VVHUHVXOWDGR
foi induzido pelas características e materiais da
cobertura, inclusive em relação à abertura zenital.
2EVHUYDVHTXHD7UDQVPLW¤QFLD7«UPLFDGD
Cobertura - Ucob=1,84W/m².K (em que o mínimo admissível para obtenção do nível “A” seria de
Ucob=1,00 W/m².K e Ucob=1,50 W/m².K para o
nível “B” considerando o ambiente condicionado
QD=% D$EVRUW¤QFLDGDV&REHUWXUDVĮ=60% ,
(em que para obtenção do nível “A” seria necessáULDDXWLOL]D©¥RGHFRUGH$EVRUW¤QFLDVRODUEDL[D
- menor que 50% do espectro solar para as zonas
ZB2 a ZB8), e o Percentual de Abertura Zenital –
PAZ=3,5% e Fator Solar – FS=0,83 (em que o mínimo admissível para obtenção do nível “A”, considerando o PAZ=3,5% existente, seria FS=0,52).
Tabela 3 — Quadro resumo da Agência Central
dos Correios/ RJ

Fonte: produção do próprio ator
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Inicialmente, vale destacar que os três edifícios
DQDOLVDGRVDSUHVHQWDUDPXPQ¯YHOȤ$ȥGHHˋFLência energética, apontado pelo IC. No entanto,
em relação aos pré-requisitos, as envoltórias não
V¥RFRQVLGHUDGDVHQHUJHWLFDPHQWHHˋFLHQWHV
principalmente as coberturas. A Agência Largo
do Machado (1920) e o Ed. Sede (1980) obtêm a
etiqueta “E”. Enquanto a Agência Central (1878)
obtém a etiqueta “C/D”. Comparando-se, ainda, os
dados da Agência Largo do Machado aos do Edifício
6HGHRVGRLVDSUHVHQWDPYDORUHVGH7UDQVPLW¤QFLD
7«UPLFDHGH$EVRUW¤QFLDGDFREHUWXUDDFLPDGR
máximo recomendado. Porém, o segundo apresenta
WDPE«PD$EVRUW¤QFLDGDVVXSHUI¯FLHVGDVSDUHGHV
acima do máximo recomendado. Assim, consideUDQGRDVHGLˋFD©·HVFRPRVPDWHULDLVHLQVWDOD©·HV
atuais, o método apontou a Agência Central (1878)
FRPRPDLVHˋFLHQWHHR(G6HGH  FRPRPHQRVHˋFLHQWH
A tabela 4 a seguir apresenta os dados existentes
dos edifícios em análise e os propostos para
obtenção da etiqueta “A”. O material construtivo
SURSRVWRV¥RVXJHVW·HVSDUDPHOKRUDUDHˋFL¬QFLD
energética das envoltórias.
Tabela 4 — Dados de Transmitância, Absortância
e materiais existentes e propostos

Fonte: produção do próprio ato

O RTQ-C indica, prioritariamente, alterações
nas coberturas dos edifícios, que serão propostas a
seguir: Agência Largo do Machado: retirar as telhas
RQGXODGDVGHˋEURFLPHQWRH[LVWHQWHVHLQVWDODU
WHOKDVFHU¤PLFDVQ¥RHVPDOWDGDV(G6HGHWUDWDU
as lajes de concreto (do terraço do 3º pavimento)
com instalação de telhado vegetado intensivo e (da
cobertura do auditório) de telha metálica “sanduiFKHȥQDFRUEUDQFD FRPFPGHSROLHVWLUHQRHF¤mara de ar) sobre laje existente; e Agência Central:
LQVHU©¥RGHO¤PLQDGHDOXP¯QLRSROLGRQDWHOKD
francesa existente. Sugere-se, ainda, uma pequena
alteração de cor em 10% das paredes do Ed. Sede:
DWURFDGDFRUSUHWDSRUFRUFODUD GH$EVRUW¤QFLD
solar baixa Į=25%).
Ainda em relação ao método proposto pelo
574&FRQVLGHUDQGRDVUHˌH[·HVUHDOL]DGDVDR
ORQJRGDVDQ£OLVHVGDVHGLˋFD©·HVHDVLVWHPDWLzação das recomendações, apontam-se algumas
incompreensões em relação ao método. O IC, que
demonstra como a envoltória irá impactar no conVXPRGHHQHUJLDGDHGLˋFD©¥RXWLOL]DGDGRVUHDLV
GDHGLˋFD©¥RFRPRUHDWRWDOFRQVWUX¯GD $WRW 
UHDGHSURMH©¥RGDFREHUWXUD $SFRE HQWUH
outros. No entanto, os pré-requisitos são genériFRVSDUDTXDOTXHUHGLˋFD©¥R/RJRRLPSDFWR QD
FODVVLˋFD©¥RGRGHVHPSHQKRGRHGLI¯FLR GHXP
WHOKDGRTXHFREUHGDV£UHDVGHXPDHGLˋFD©¥R
é o mesmo de um que cobre 7%.
Tem-se como exemplo a Agência Largo
do Machado que possui 3 pavimentos e Atot
PtRQGHDVWHOKDVRQGXODGDVGHˋEURFLmento cobrem 27% da área total habitável do edifício (Apcob=282,94m²). Enquanto no Ed. Sede (que
possui 26 pavimentos tipo e Atot=42.763,20m²) as
lajes de concreto (do terraço do 3º pavimento e da
cobertura do auditório) cobrem 6,5% da área do
edifício. Logo, considerando os dados acima exposWRVVXJHUHVHXPDUHˌH[¥RVREUHRVSU«UHTXLVLWRV
de forma a possibilitarem resultados proporcionais
¢V£UHDVUHˌHWLQGRDVGLPHQV·HVGDVHGLˋFD©·HV
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2WUDEDOKRDYDOLRXDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDGDV
HQYROWµULDVGHWU¬VHGLˋFD©·HVGDHPSUHVD&RUUHLRV
(com características similares quanto ao uso, porém
diferenciadas quanto à tipologia, ao tamanho e
à implantação), localizadas no Estado do Rio de
-DQHLURQD=%)RLGHVHQYROYLGRXPHVWXGRFRPSDUDWLYRGHHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFDSRUPHLRGHDQ£OLVHV
das envoltórias recomendadas pelo RTQ-C. A análise
dos resultados do método RTQ-C permitiu observar
que as coberturas devem ser corrigidas para que os
HGLI¯FLRVPHOKRUHPTXDQWR¢DYDOLD©¥RGDHˋFL¬QFLD
energética. Ademais, considerando os resultados
dos estudos de caso acima expostos, sugere-se uma
UHˌH[¥RVREUHRVSU«UHTXLVLWRVGR574&
O método utilizado apontou a Agência Central/
5-  FRPRPDLVHˋFLHQWHHR(GLI¯FLR6HGH5-
 FRPRPHQRVHˋFLHQWH(VVHUHVXOWDGRFRUURERUDFRPDKLSµWHVHLQLFLDOTXHHGLˋFD©·HVFRQVtruídas antes dos anos 1970 apresentam melhor
HˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD&RQIRUPHPHQFLRQDGRQD
LQWURGX©¥RTXHVW·HVFRPRDHˋFL¬QFLDHQHUJ«WLFD
HRGHVHPSHQKRW«UPLFRQDVHGLˋFD©·HVVRPHQWH
começaram a ser tratados como relevantes nos
SURMHWRVHREUDVDSDUWLU(QW¥RFRPRMXVWLˋcar ou entender o resultado da pesquisa? Supõe-se
que a forma de construir, os sistemas construtivos
HPDWHULDLVGDVHGLˋFD©·HVFRQVWUX¯GDVDW«
contribuíam diretamente para o conforto das ediˋFD©·HV&LWDPVHFRPRH[HPSORVRVS«VGLUHLWRV
altos, as paredes espessas em alvenaria de barro,
janelas amplas que possibilitavam boa ventilação e
LOXPLQD©¥RRVWHOKDGRVFHU¤PLFRV DFLPDGHODMHV
de concreto possibilitando ventilação entre laje
e telhado), a própria implantação — muitas vezes
isolada no terreno — privilegiava a ventilação, a
iluminação natural e a permeabilidade do solo. O
paisagismo do entorno, em muitas situações, geraYDȤLOKDVYHUGHVȥDRUHGRUGDHGLˋFD©¥RTXHSURpiciavam zonas de conforto. O objetivo em si das
construções não focava em questões ecológicas,
mas favoreciam esse aspecto.
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