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RESUMO

O consumo de energia em edifícios representa um grande desafio para o desenvolvimento nacional. Edifícios representaram 50.8% do total do 
consumo de energia elétrica no Brasil, segundo o último Balanço Energético Nacional (BEN), em 2015. Destes 50.8%, os edifícios residenciais 
representaram 25.1% e os edifícios comerciais, de serviços e públicos representaram 25.8% do consumo de energia. Na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1997, o consumo médio anual de energia em edifícios não-residenciais foi 213 kWhel/m².ano (LOMARDO, 2000). Segundo GHISI et al, a maior 
parte do consumo de energia em edifícios não-residenciais no Brasil (64%) era utilizada para ar-condicionado e iluminação em 2007.Segundo 
dados do PNE 2030, estima-se que poderão ser conservados no mínimo 6,1% da eletricidade do setor residencial, 3,3% do setor comercial e 2,4% 
do setor industrial em relação ao total do consumo de eletricidade até 2030.  As decisões de projeto e as soluções de arquitetura em edifícios tem 
grande impacto no resultado do consumo energético. O estudo das tipologias arquitetônicas é o primeiro passo para a identificação das 
demandas de consumo de energia no interior do setor da construção civil. Dentro do conjunto de edifícios comerciais, de serviços e públicos, 
doravante chamados não-residenciais, a estratificação e detalhamento das tipologias e sua envoltória podem contribuir significativamente para 
identificar quais tipos de edifícios se caracterizam como os maiores consumidores de energia e em que medida soluções passivas de arquitetura 
podem contribuir para redução do consumo nestes edifícios. Este artigo apresenta a etapa do estudo das tipologias de edifícios não-residenciais, 
tendo como estudo de caso a região do centro de Niterói/RJ. O objetivo foi categorizar os elementos identificados por tipologia de edifícios não-
residenciais em clima quente e úmido, a partir do estudo de caso, identificando e analisando, com um mapeamento da área, as medidas passivas 
de arquitetura e os materiais adotados na envoltória dos edifícios selecionados. O ferramental metodológico foi orientado ao recorte geográfico 
da área central de Niterói, considerando uma amostragem por área, identificando o ano de construção, o uso e gabaritos, e as características da 
envoltória das construções, como materiais construtivos de fachada e cobertura, área e tipo de vidros e proteções solares. O resultado apresenta 
o teste do método científico como proposta de replicação do mesmo para outras áreas centrais de centros urbanos e um banco de dados que 
permitirá um estudo mais aprofundado do consumo de energia por tipologia e, principalmente, por área construída. Desta forma, estes dados 
poderão servir de referencial para discussão do "edifício típico" não-residencial e, posteriormente, para identificação das tipologias que 
representam os maiores consumidores de energia.
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