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RESUMO
Recomendações para projetos habitacionais com pré-fabricados leves de concreto
visando otimização do desempenho térmico
Este trabalho engloba questões a respeito do desempenho térmico de edifícios
habitacionais com o uso de três tipos de painéis leves de concreto para vedação,
quando utilizados no território brasileiro.
Inicialmente são avaliadas as características de cada tipo de componente de
maneira simplificada, segundo projetos de norma específicos, obtendo-se assim o
desempenho potencial de cada painel de fechamento. Posteriormente, parte-se para
uma análise mais profunda, visando definir mais detalhadamente qual seria o
desempenho térmico propiciado por estes em cada zona bioclimática do país, com a
finalidade de gerar recomendações para sua utilização de modo a se aplicar apenas
técnicas passivas para a obtenção do conforto térmico do usuário.

Palavras chave: desempenho térmico, conforto térmico, painéis pré-fabricados de
concreto

ABSTRACT
Design recommendations for residential buildings with the use of
concrete wall panels for the attainment of the thermal performance
This research approach questions regarding the thermal performance of residential
buildings with the use of three types of concrete wall panels in the Brazilian climates.
Initially the characteristics of each type of component are evaluated in simplified way,
according to specific projects of norm, getting thus the potential performance of each
wall panel. Later, it has been broken for a deeper analysis, aiming at to define which
more at great length would be the thermal performance propitiated by these in each
climates of the country, with the purpose to generate recommendations for its use in
order to apply only passive techniques for the attainment of the thermal comfort of
the user.

Keywords: thermal performance, thermal comfort, concrete wall panels
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1.

INTRODUÇÃO

Durante a década de 90 houve um importante avanço tecnológico que impulsionou
vários setores da economia brasileira em virtude dos processos de globalização e a
entrada no país de diversos produtos vindos do exterior. As áreas relacionadas às
telecomunicações e informática desenvolveram maior velocidade e eficiência na
troca de informações e processos de gestão de qualidade das empresas.
A construção civil também está inserida neste contexto, embora suas mudanças
tecnológicas sejam menos pronunciadas, o que não diminui sua importância para o
setor. As melhorias nos processos de racionalização da construção vêm sendo
impulsionadas pela constante competitividade entre as empresas e a necessidade
de redução de custos e aumento da rapidez de execução de suas etapas.
O conceito tecnológico neste caso está relacionado ao grau de racionalização e
industrialização de produtos ou etapas de trabalho das obras. Os produtos préfabricados, embora possuidores de um custo de aquisição maior que outros
componentes artesanais, passam a destacar-se diante destes, sendo cada vez mais
empregados pelas construtoras devido às vantagens na execução. Isso porque a
mecanização necessária para a implementação de elementos produzidos em fábrica
previamente gera redução da mão-de-obra e maior rapidez na construção assim
como uma maior limpeza dos canteiros, diminuindo re-trabalhos e custos finais. A
tendência passa a ser transformar o canteiro de obras em “canteiro de montagem”.
Por outro lado, com o novo código de defesa do consumidor em vigor, interesses de
entidades relacionadas à construção civil e da eminente aprovação do Projeto de
Norma para Desempenho de Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos, surge a
necessidade de adequar os projetos das edificações a uma nova realidade. As
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questões relacionadas à durabilidade, qualidade, salubridade e conforto das
habitações vêm juntar-se aos conceitos de racionalidade e rapidez de execução das
etapas das obras.
Neste momento, os elementos e componentes pré-fabricados até então utilizados
com base em um contexto limitado à racionalidade e economia, devem ter outras
questões a cumprir referentes ao desempenho global que proporcionarão ao edifício.
Embora as práticas de muitos empreendedores seja buscar custos mínimos de
implantação de suas obras, muitas vezes em detrimento da sua qualidade,
durabilidade ou conforto, agora estes deverão contemplar novas exigências e
critérios de desempenho. Entre eles, pode-se destacar o desempenho térmico dos
edifícios, uma das questões menos consideradas em projetos de empreendimentos,
principalmente quando voltados para habitações de interesse social.
Para a obtenção do conforto térmico adequado às necessidades dos usuários de um
edifício, muitas variáveis devem ser analisadas desde a etapa de projeto. Algumas
destas podem ser destacadas, como condições climáticas; a geometria da
edificação; o posicionamento de suas aberturas e outros elementos que receberão
incidência direta dos raios solares; o seu posicionamento no entorno e as
características térmicas da envoltória. As combinações entre estas variáveis
resultarão nas condições internas do edifício quanto às temperaturas e umidades do
ar, que podem ou não se enquadrar nas condições adequadas ao organismo
humano.
A cada dia surgem novos produtos pré-fabricados ditos inovadores, para atender à
crescente demanda de “industrialização da obra”, o que pode ser positivo sob os
aspectos de racionalização da mesma. Nesta conjuntura, os sistemas construtivos e
componentes
construtivas

mais
e

leves

destacam-se

econômicas,

intensamente

influenciando

o

por

mercado

de

suas

vantagens

pré-fabricados,
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principalmente os de concreto.
Porém alguns são utilizados sem as devidas avaliações mais detalhadas,
necessárias para atestar sua eficiência global em termos de desempenho, como
afirma Martins (2004), “há ainda uma grande dificuldade no estabelecimento de
critérios necessários à homologação, avaliação ou aprovação de produtos ou
processos construtivos inovadores”. Pode-se destacar este fato principalmente sob
os aspectos contemplados no Projeto de Norma de Desempenho para Edifícios
Habitacionais até Cinco Pavimentos.
Os componentes de vedação verticais externos dos edifícios, como os constituídos
de painéis pré-fabricados leves de concreto, não estão isentos desta falta de
avaliação de desempenho. Apesar de muitos destes serem produzidos por
fabricantes variados, e em muitos casos já tenham certa credibilidade atestada pelo
uso, esta nem sempre se relaciona às questões de desempenho. A economia de
capital e diminuição de prazos propiciados por estas novas tecnologias de vedação
com painéis pré-fabricados leves de concreto muitas vezes mascaram problemas
relativos ao comportamento destes componentes, fato este que pode prejudicar
consequentemente o desempenho global do edifício.
A tendência à esbelteza dos painéis pré-fabricados leves de concreto, além de
diminuir a carga sobre as fundações exige maquinário também mais esbelto para
sua manipulação em canteiro. Por outro lado, a leveza do painel diminui também a
inércia térmica dos elementos, o que em tese prejudicaria seu desempenho térmico
em várias zonas bioclimáticas brasileiras.
1.1

OBJETIVOS

Diante do contexto de racionalidade das obras e exigências de desempenho do
edifício, com ênfase ao térmico, este trabalho busca viabilizar o uso de componentes
de vedação leves de concreto sob o aspecto do desempenho térmico para que o
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fator da racionalidade construtiva destes seja complementado pelo conforto do
usuário com menor consumo energético.
Dessa forma, almeja-se gerar recomendações de projeto para edifícios com
fechamento vertical externo em painéis pré-fabricados leves de concreto visando
promover sua adequação às zonas bioclimáticas brasileiras com o emprego de
técnicas passivas para a obtenção do conforto térmico do usuário.
1.2

JUSTIFICATIVAS

Os ganhos de calor pela cobertura de edifícios térreos normalmente são muito mais
pronunciados que os das vedações verticais. Porém, em edifícios altos o
desempenho da cobertura deixa de influir diretamente na totalidade dos pavimentos,
limitando-se ao último. Os pavimentos intermediários por sua vez têm seu
desempenho térmico comandado pelas vedações verticais.
Edifícios altos construídos e bem projetados com vedações verticais cujo
desempenho é conhecido pelos profissionais que as utilizam, mesmo que não sejam
submetidas a avaliações mais profundas, em grande parte conseguem garantir o
conforto térmico de seus usuários, sem muitas dificuldades.
Por outro lado, para componentes e sistemas inovadores, dos quais ainda há
desconhecimento do seu desempenho térmico, como por exemplo, os painéis préfabricados leves de concreto em geral, não há como se prever o conforto térmico
que será produzido quando utilizado em edifícios.
Essa situação torna-se preocupante, pois os referidos painéis estão sendo cada vez
mais utilizados em edifícios comerciais e do ramo hoteleiro principalmente na região
metropolitana de São Paulo. A tendência é que sua aplicação se estenda aos
edifícios habitacionais.
Este crescimento de uso sem considerar questões de desempenho térmico, pode
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levar a dispêndios energéticos desnecessários para a obtenção do conforto do
usuário ao se utilizar um fechamento que pode ser viabilizado possivelmente com
algumas premissas específicas de projeto.
Diante deste quadro, estabelecer recomendações de projeto para edifícios altos com
fechamentos verticais em painéis pré-fabricados leves de concreto torna-se
importante para que as vantagens construtivas desses componentes possam aliarse a um desempenho térmico adequado ao clima.
1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

O Capítulo 1 compreende uma introdução ao tema abordado, justificativas de sua
importância e objetivos a serem alcançados. No Capítulo 2 há uma apresentação do
método de trabalho utilizado. No Capítulo 3, há uma revisão bibliográfica sobre
assuntos correlatos ao tema do trabalho, destacando a relação entre arquitetura, ser
humano e trocas térmicas em edificações, assim como índices de conforto, normas
internacionais de conforto térmico e conceitos de adequação climática e
conservação de energia.
O Capítulo 4 apresenta elementos a respeito do desempenho térmico de edifícios
habitacionais segundo projetos de norma nacionais quanto ao desempenho global
de edifícios e de térmica especificamente, englobando questões de avaliação de
desempenho térmico e apresentação do software utilizado no presente trabalho.
O Capítulo 5 compreende um breve histórico dos elementos pré-fabricados de
concreto, bem como sobre os painéis pré-fabricados leves de concreto disponíveis
no mercado nacional.
O Capítulo 6 apresenta a análise pelo método simplificado dos painéis.
No Capítulo 7 há os resultados da primeira etapa de simulações exploratórias pelo
método detalhado, assim como as diretrizes para a continuidade do trabalho, ditando

36

as alterações conceituais a serem efetuadas em novas simulações para gerar as
contribuições finais do trabalho relativas às recomendações de projeto com este tipo
de sistema construtivo.
O Capítulo 8 apresenta as simulações conclusivas e seus resultados.
O Capítulo 9 compreende as conclusões finais do trabalho.

2.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO

O estudo da viabilização do uso dos painéis pré-fabricados leves de concreto nos
climas brasileiros, com o intuito de potencializar seu desempenho térmico, foi
dividido em dois blocos de atividades: pesquisa bibliográfica e etapa prática,
conforme a Figura 2.
No primeiro bloco, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para embasar e
contextualizar o trabalho a respeito de desempenho térmico, técnicas passivas de
obtenção do conforto térmico e as principais normas internacionais de conforto. Além
disso, foram examinados os projetos de normas de desempenho brasileiras que
forneceram métodos e ferramentas para a realização da etapa prática do
trabalho. Adiciona-se ainda um estudo dos tipos de painéis pré-fabricados leves de
concreto usuais e suas características, bem como os painéis escolhidos para
análise.
Sobre as normas brasileiras, destaca-se o Projeto de Norma de Desempenho para
Edifícios até Cinco Pavimentos. Este prevê dois métodos distintos para avaliação do
desempenho térmico em edifícios: o simplificado e o detalhado.
O primeiro consiste em se calcular a transmitância térmica e a capacidade térmica
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de todos os materiais constituintes da envoltória do edifício, comparando-os aos
valores admissíveis normalizados (Tabelas 18 e 19). Caso os valores se enquadrem
nestes, fica teoricamente assegurado o desempenho térmico mínimo do edifício.
Caso contrário parte-se para a avaliação pelo método detalhado que pode ser
aplicada por meio de duas ferramentas: medições no local ou simulação
computacional.
Diante da extensão do território brasileiro e a indisponibilidade de edifícios com
fechamento externo em painéis pré-fabricados leves de concreto em todas as
regiões do país, fica inviabilizada a medição no local, optando-se assim pela
simulação computacional.
Para realizar as simulações, tornam-se muito importantes três fatores: a escolha do
programa de simulação, o projeto padrão a ser simulado e a definição dos dados
de entrada.
O programa, como ferramenta decisiva para resultados compatíveis com a realidade
deve ter o funcionamento de seu algoritmo comprovado e o projeto padrão deve ser
representativo em termos de tipologia arquitetônica. Quanto aos dados de entrada,
devem ser definidos e inseridos no programa cuidadosamente de modo a não
falsear os resultados.
A respeito do programa, sabe-se que nos países mais desenvolvidos, as técnicas
computacionais de simulação já estão bem avançadas e largamente difundidas entre
muitos profissionais projetistas de edifícios. Este fato enfatiza a confiabilidade que
esta tecnologia demonstra ter atualmente. Todavia, há muitos programas disponíveis
para a simulação térmica e a escolha de um destes requer a possibilidade de
modelar adequadamente os sistemas construtivos e os padrões climáticos
brasileiros. Para isso, foi escolhido o programa EnergyPlus, (apresentado mais
detalhadamente no item 4.7) desenvolvido pelo Departamento de Energia Norte
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Americano, “descendente” do antigo NBSLD (National Bureau of Standards Load
Determination), programa já conhecido de pesquisadores brasileiros do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (Akutsu 1998), cuja eficiência já
foi testada e comprovada.
Sobre o projeto padrão, pode-se dizer que este é imprescindível para determinar a
resposta de uma edificação típica ao macroclima de cada local, visando o conforto
do usuário. Para a sua definição, tomou-se como premissa a representatividade da
tipologia utilizada pelo mercado imobiliário. Portanto, foram estudadas algumas
plantas de edifícios residenciais com dois dormitórios voltados à classe média
produzidos por construtoras brasileiras de médio e grande porte. A partir de análises
e critérios comparativos entre as tipologias das plantas quanto ao posicionamento
dos compartimentos e tamanho destes, detalhados no ANEXO D, chegou-se à
planta padrão de simulações representada na Figura 1.
Os dados de entrada possuem caráter determinante na obtenção de dados
confiáveis sobre a resposta térmica da edificação. Portanto, devem ser
cuidadosamente inseridos de modo a evitar erros que falseariam os resultados. No
presente trabalho os dados de entrada foram definidos através das características
geométricas do projeto padrão, dos componentes e materiais constituintes do
edifício e condições climáticas as quais estaria exposta a edificação, conforme
descrito no item 2.1.
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Figura 1 - Planta do apartamento utilizado nas simulações / Fonte: ISO Engenharia Arquitetura e
Construções Ltda (decoração apenas ilustrativa).

A etapa prática do presente trabalho foi subdividida em duas fases: simulações
exploratórias e simulações conclusivas.
As simulações exploratórias (Tabela 1) têm por objetivo a obtenção de dados
iniciais para a análise do desempenho dos referidos painéis nos diferentes climas
brasileiros. Foram feitas para o projeto padrão utilizando-se as características
descritas no item 2.1.
As simulações conclusivas (Tabela 2) partem dos resultados das exploratórias de
modo a verificar se as alterações ditadas por elas no projeto padrão proporcionariam
ou não a viabilização do uso dos referidos painéis com técnicas passivas de conforto
térmico. Nesta fase foram simuladas mais características de projeto, de modo a
gerar maior detalhamento dos resultados. O que propiciou gerar recomendações
para projetos simulares visando a melhoria do desempenho térmico dos edifícios.
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Tabela 1 – Esquema de apresentação das simulações EXPLORATÓRIAS

TIPO DE JANELA : EXPOSTA

ÁREA DA JANELA 12% DA ÁREA
DE PISO

SIMUL. - ZONA Z - VENTILAÇÃO 1 R/h.
COR

VISTA DA JANELA

PAINEL 1

PAINEL 2

PAINEL 3

DIA TÍPICO (VERÃO OU INVERNO)

CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

ESCURA
(ABS.0,85)
% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO

Tabela 2 – Esquema de apresentação das simulações CONCLUSIVAS

VISTA SELCION. DO TIPO
TIPO DE JANELA PROTEGIDA OU
EXPOSTA

ÁREA DA JANELA 8 OU 12% DA ÁREA DE
PISO

SIMUL. - ZONA Z - VENT. 1 OU 5 R/h.
S/ PROT.

PAINEL 1
COR

PERSIANA
CLARA
(ABS.0,3)

BRISE

BRISE/PER
MÉDIA
(ABS.0,5)

TERRAÇO

TERR/PER
ESCURA (ABS.
0,7)

PAINEL 2

PAINEL 3

DIA TÍPICO (VERÃO OU INVERNO)
CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO
CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO
CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

CRITÉRIO
ATINGIDO

% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO
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Pesquisa Bibliográfica
Embasamento teórico do trabalho: arquitetura,
conforto ambiental, técnicas ativas e passivas de
obtenção do conforto, painéis leves de concreto,
histórico e características.

Método Simplificado e Simulações Exploratórias
Diretrizes de adequação: análise pelo método
simplificado
e
simulações
pelo
detalhado.
Determinação do resultado térmico das variáveis de
projeto e piossíveis modificações.

Método Simplificado e Simulações Exploratórias
Avaliação do desempenho térmico dos painéis:
simulações mais apuradas de acordo com diretrizes
de projeto obtidas nas etapas anteriores e com maior
número de variáveis.

Método Simplificado e Simulações Exploratórias

Figura 2 - Etapas Genéricas de Trabalho

2.1

DESCRIÇÃO DO PROJETO SIMULADO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS
DE SIMULAÇÃO

Nas duas fases de simulações: exploratória e conclusiva foram inseridos no
programa dados de entrada comuns às duas e outros específicos da fase
conclusiva, conforme itens 2.1.1 e 2.1.2 e quadro resumo apresentado na Tabelas 6,
7 e 8. No item 2.1.3

são descritas as características

simuladas neste trabalho.

dos painéis que foram
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2.1.1

CARACTERÍSTICAS COMUNS AS DUAS ETAPAS DE SIMULAÇÕES

2.1.1.1 Clima
De acordo com a Norma de Desempenho Térmico de Edificações, o território
brasileiro é subdividido em oito zonas bioclimáticas que caracterizam o macroclima
das porções do país as quais delimitam. Neste trabalho foram utilizados dados
climáticos de cidades compreendidas nas zonas 1, 3, 4, 6, 7, e 8. Foram
desconsideradas as zonas 2 e 5 devido à ausência de dados na norma citada. As
cidades representativas das zonas bioclimáticas utilizadas no trabalho foram:
- Zona Bioclimática 1 – Curitiba;
- Zona Bioclimática 3 – São Paulo;
- Zona Bioclimática 4 – Brasília;
- Zona Bioclimática 6 – Campo Grande;
- Zona Bioclimática 7 – Cuiabá;
- Zona Bioclimática 8 – Salvador;

2.1.1.2 Orientação Solar
O apartamento padrão foi simulado por inteiro com a posição dos ambientes de uso
prolongado voltada às condições mais desfavoráveis nos períodos de verão e
inverno. No verão, a orientação das janelas é oeste e no inverno, sul. Destaca-se
que a análise dos resultados foi realizada apenas para o dormitório em posição mais
desfavorável em relação à exposição solar.
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2.1.1.3 Direção dos ventos
Ao simular o projeto baseando-se no macroclima de cada região bioclimática,
escolheu-se uma mesma direção de ventos para todas as simulações, esta
acompanha sempre a direção norte. Definiu-se a direção dos ventos dessa forma
para facilitar a comparação entre os resultados das zonas, embora se saiba que este
dado terá influência mínima nos resultados.

2.1.1.4 Projeto Padrão
O edifício simulado possui um andar tipo com quatro apartamentos e área de 47 m²
cada, unidos dois a dois por uma caixa de escada, caracterizando uma tipologia ‘H’,
conforme a Figura 4.
A planta do apartamento simulado, Figura 5, possui dois dormitórios com áreas 10,1
m² cada, uma sala com 11,3 m², corredor com 2,21 m², cozinha e serviço com 8,2 m²
e banheiro com 2,8 m², todos os ambientes com pé direito de 2,70 m.
Destaca-se que as simulações foram realizadas para um pavimento intermediário
desconsiderando a cobertura, já que o intuito do trabalho é obter o desempenho dos
fechamentos verticais.

2.1.1.5 Vedações
As vedações externas do projeto padrão simulado são constituídas por painéis préfabricados de concreto detalhados no item 2.1.3. Para as vedações internas, foram
adotados painéis de gesso acartonado por ter método construtivo semelhante ao
empregado nas vedações externas no que se refere a pré-fabricação e montagem
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no local, mantendo dessa forma certa coerência de execução. Além disso, há o fato
de que muitos edifícios já construídos com painéis pré-fabricados externos de
concreto adotam esta solução para as paredes internas pelos conceitos semelhantes
de praticidade e rapidez de execução. As características térmicas do gesso
acartonado encontram-se na Tabela 6.
Seria possível um questionamento da possibilidade de sua leveza interferir de modo
impactante no resultado térmico dos ambientes estudados, prejudicando a avaliação
dos fechamentos externos objeto deste trabalho. Assim, no âmbito das simulações
conclusivas, optou-se pela realização de mais uma bateria de simulações, feitas
complementarmente, onde foram colocados em todas as paredes do apartamento
(tanto as internas quanto as externas) os painéis de concreto avaliados. Desse
modo, comparando duas simulações em iguais condições exceto os tipos de
vedações internas e externas: a primeira com diferentes vedações internas e
externas (interna gesso acartonado e externa painéis leves de concreto) e a
segunda onde todas as paredes são constituídas de painéis leves de concreto,
torna-se possível perceber se as paredes internas interferem ou não no resultado
térmico do ambiente.

2.1.2

CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS

PARA

CADA

ETAPA

DE

SIMULAÇÕES

2.1.2.1 Ventilação
A ventilação foi simulada através do número de renovações do volume de ar dos
compartimentos por hora, desprezando-se a ventilação por ação dos ventos, que
depende da direção real destes de acordo com o terreno onde se implanta um
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edifício.
Assim, adotou-se uma taxa de ventilação por infiltração na ordem de 1 volume por
hora para cada cômodo nas simulações da etapa exploratória e nas simulações da
etapa conclusiva, foram utilizadas 1 e 5 renovações por hora.

2.1.2.2 Aberturas
As áreas das janelas dos dormitórios analisados devem ter dimensões mínimas para
ventilação em relação à área do piso dos compartimentos. Para cada zona
bioclimática há uma exigência diferente quanto a esta área, conforme Tabela 17,
onde para as zonas de 1 a 6, as aberturas para ventilação devem ter 8% da área do
piso, para a zona 7, 5% e para a zona 8, 15%.
No projeto padrão, as janelas dos quartos constituem 12% da área do piso, valor
50% acima do necessário nas zonas de 1 a 6, 58% acima do valor necessário para a
zona 7 e 25% abaixo do estabelecido para a zona 8, conforme Anexo A.
As simulações da etapa exploratória consideraram as dimensões das janelas do
projeto padrão, área da janela igual a 12% da área de piso enquanto na etapa
conclusiva foi considerado também o tamanho específico das janelas para cada
zona, ou seja, para as zonas 1, 3, 4 e 6 foram utilizadas janelas com áreas de 8% e
12% da área do piso. Para a zona 7 utilizou-se 5% e 12% da área de piso.
Nas simulações conclusivas também foram simuladas situações com variável de
projeto correspondente a um terraço. Dessa forma, as aberturas dos dormitórios
voltadas para os terraços foram portas de vidro ao invés das janelas. As áreas
destas portas foram 10, 16 e 24% da área de piso, sendo o dobro das áreas das
respectivas janelas de 5, 8 e 12%. Com estas simulações buscou-se verificar qual
seria o impacto do aumento da área envidraçada (porém protegida) no desempenho
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térmico e conforto do usuário nos dormitórios estudados.
As janelas com 15% da área de piso e portas de terraço com 30% da área de piso
que seriam simuladas para a Zona 8 – Salvador, não o foram, pois neste caso
específico os resultados de simulações com aberturas com área de 12% da área de
piso foram desfavoráveis, mesmo quando protegidas por brises e venezianas
simultaneamente, tornando desnecessária a execução de mais simulações com
aumento da área das aberturas.
As referidas áreas das janelas foram calculadas conforme a Equação 1 em relação à
área do piso cujo detalhamento encontra-se no Anexo A.

2.1.2.3 Cor dos componentes externos
Para as simulações exploratórias, adotou-se a pior situação de cor para ganhos de
calor, ou seja, foi escolhida uma cor escura e sem manutenção com absorção solar
de 85% para todas as regiões simuladas.
Para as simulações conclusivas, foram utilizadas cores claras, médias e escuras
com absorção solar de 30, 50 e 70% respectivamente.

2.1.2.4 Proteção de aberturas
Nas simulações exploratórias os dormitórios do projeto padrão foram simulados com
as janelas desprotegidas. Nas simulações conclusivas, foram acrescentadas
proteções às janelas destes por venezianas internas, brises externos e terraços,
estes dois últimos estão detalhados no Anexo E.
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DOS PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS LEVES DE
CONCRETO: DESEMPENHO TÉRMICO

.
Figura 3 - Tipos de Painéis (sem escala) / Fonte: Adaptado de Premo (2004)

Os painéis mais utilizados na construção de edifícios comerciais e habitacionais, são
os do tipo maciço, alveolar e duplo (Figura 3). Dessa forma, no presente trabalho
foram adotados os três tipos de painéis como fechamento vertical externo do
apartamento padrão simulado conforme características descritas no item 2.1.3.
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2.1.3.1 Painel Maciço
2.1.3.1.1 Dimensões e Características Térmicas
Tabela 3 - Dimensões e características do painel maciço / Dados térmicos obtidos no Projeto de
Norma de Desempenho Térmico de Edificações
CAMADA ÚNICA DE CONCRETO

Rugosidade

Média

Espessura

N°

de Condutividade

Densidade

(m)

Camadas

(W/(m°C))

(kg/m³)

0,15

1

1,5

2200

Calor
Específico
(kJ/(kg.°C))

1

¹ Utilizado nas simulações exploratórias ² Utilizados nas simulações conclusivas

Absortância
Térmica (%)

95

Absortância
Solar - Cor
(%)
85¹, 30², 50²
e 70²
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2.1.3.2 Painel Alveolar
2.1.3.2.1 Dimensões e Características Térmicas
Tabela 4 - Dimensões e características do painel alveolar / Dados térmicos obtidos no Projeto de
Norma de Desempenho Térmico de Edificações
Concreto + Ar do alvéolo + Concreto
Concreto

Rugosidade

Média

Espessura

N°

de Condutividade

Densidade

(m)

Camadas

(W/(m°C))

(kg/m³)

0,025

2

1,5

2200

Calor
Específico
(kJ/(kg.°C))

1

Ar do alvéolo
Resistência Térmica
0,34
¹ Utilizado nas simulações exploratórias ² Utilizados nas simulações conclusivas

Absortância
Térmica (%)

95

Absortância
Solar - Cor
(%)
85¹, 30², 50²
e 70²
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2.1.3.3 Painel Sanduíche ou Duplo
2.1.3.3.1 Dimensões e Características Térmicas
Tabela 5 - Dimensões e características do painel sanduívhe ou duplo / Dados térmicos obtidos no
Projeto de Norma de Desempenho Térmico de Edificações
Concreto Reforçado com fibra de vidro + Lã de vidro + Concreto Reforçado com fibra de vidro
Concreto Reforçado com fibra de vidro

Rugosidade

Média

Espessura

N°

de Condutividade

(m)

Camadas (W/(m°C))

(kg/m³)

0,01

2

1900

Espessura

N°

(m)

Camadas (W/m°C)

(Kg/m³)

0,1

1

50

0,79

Densidade

Calor
Específico
(kJ/(kg.°C))

0,84

Absortância
Térmica (%)

95

Absortância
Solar - Cor
(%)
85¹, 30², 50²
e 70²

Lã de vidro

Rugosidade

Média

de Condutividade

0,04

Densidade

Calor
Específico
(J/Kg°C)
754

¹ Utilizado nas simulações exploratórias ² Utilizados nas simulações conclusivas

Absortância
Térmica (%)

95

Absortância
Solar – Cor
(%)
-
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Tabela 6 – Planilha resumo das características simuladas por etapa de simulação
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Tabela 7 - Continuação - Planilha resumo das características simuladas por etapa de simulação

53

Tabela 8 – Continuação - Planilha resumo das características simuladas por etapa de simulação
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Figura 4 - Pavimento tipo / Fonte: Iso Engenharia Arquitetura e Construções Ltda.
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Figura 5 – Planta padrão de simulações / Fonte: Iso Engenharia Arquitetura e Construções Ltda.
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3.

ARQUITETURA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Ao longo da história, a arquitetura e as técnicas construtivas sempre se adequaram
ao clima e aos materiais locais disponíveis para proporcionar a proteção dos seres
humanos das intempéries. Dessa forma, a envoltória do edifício era a única
responsável por amenizar as condições climáticas exteriores, fornecendo aos
usuários os padrões de conforto adequados ao funcionamento de seu organismo.
Com os avanços tecnológicos, surgimento de novos materiais e a globalização, a
envoltória do edifício começou a perder seu papel de proteção das condições
climáticas exteriores em virtude da inserção de outros mecanismos construídos pelo
homem. A arquitetura passou a ter caráter universal desconsiderando as antigas
relações entre forma, materiais e clima, enfatizando as questões estéticas em voga
através de “tipologias” (Carneiro) arquitetônicas em sua maior parte inadequadas ao
clima local.
Dessa forma, a manutenção do conforto térmico no interior dos edifícios passou a
ser obtida através de equipamentos eletromecânicos levando os edifícios a um maior
consumo de energia.
Esta situação começou a alterar-se apenas a partir da década de 70, diante da crise
do petróleo, quando se percebeu que o uso racional das fontes energéticas era
primordial para o não esgotamento das mesmas. Porém, a arquitetura produzida já
estava saturada de tecnologias altamente consumidoras de energia e o retorno a um
projeto mais adequado às questões ambientais seria lento.
O Brasil também está inserido neste contexto e ainda existe uma desvinculação
preocupante entre a arquitetura e as condições climáticas locais. Já foram
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produzidas centenas de edifícios priorizando fatores estritamente estéticos,
desconsiderando conceitos básicos de conforto ambiental e conservação de energia,
ignorando-se, desde as etapas de projeto, fatores imprescindíveis a um desempenho
satisfatório do edifício, tais como: temperaturas médias; incidência solar diferenciada
nas fachadas; umidade relativa; ventos e sua direção e edifícios vizinhos na
determinação da forma e materiais que constituirão uma edificação.
Nos últimos anos cresceu a quantidade de torres de escritórios cujas fachadas
possuem fechamento total em vidros sem proteções solares e diferenciação do
tratamento das fachadas segundo incidência solar. Este fato tem acarretado
dispêndios desnecessários em condicionamento artificial de ar sendo possível
considerar estes edifícios inadequados ao clima do país.

3.1

ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA

O termo “adequação climática” refere-se a uma concepção arquitetônica onde o
conjunto formado pela geometria da envoltória, escolha de materiais e componentes
e aproveitamento da ventilação resulta em um desempenho térmico apropriado às
características climáticas do local onde está inserido. Um edifício neste contexto
proporciona aos usuários as condições necessárias ao seu conforto com o mínimo
impacto ambiental relativo ao consumo energético. Estas maneiras de se obter
conforto sem consumo de energia são denominadas 'técnicas passivas', enquanto
as que consomem energia são as 'técnicas ativas'.

3.1.1

TÉCNICAS PASSIVAS

As técnicas passivas consistem em elementos que permitem a obtenção do conforto
ambiental somente incorporando modificações conceituais nos projetos de
arquitetura de modo a diminuir dispêndios energéticos na obtenção do conforto dos
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usuários. Estas conciliam recursos como o efeito da incidência solar nas superfícies,
sombreamento produzido por artefatos arquitetônicos ou vegetações, evaporação de
água, amplitude térmica, ventilação e iluminação naturais às soluções projetuais, de
modo a adaptar seus efeitos aos materiais e componentes do edifício, gerando o
conforto necessário ao ser humano (Figura 6).

Figura 6 - Aproveitamento da luz natural na Capela Saint-Marie de La Tourette de Le Corbusier / Fonte:
Adaptado de Baker (1998)

Segundo Romero (2001), as técnicas passivas são utilizadas na arquitetura há
muitos séculos, em uma combinação de formas e materiais existentes no local com
o clima onde estão inseridos. Destaca-se o fato de que normalmente os materiais e
componentes locais possuem características térmicas tais que quando incorporados
à arquitetura, proporcionam uma resposta térmica adequada ao conforto do usuário.
A arquitetura vernacular mesmo desprovida de tecnologias avançadas de transporte
e construção, isolada em seu sítio de origem onde o conhecimento construtivo era
basicamente empírico e instintivo, utilizava-se dos insumos locais para construir
seus edifícios obtendo resultados eficientes quanto à adequação climática.
As casas com pátios e fontes internas na península ibérica, por exemplo, permitiam
a retirada do excesso de calor e aumento da umidade do ar, melhorando as
condições internas de conforto, conforme a Foto 3.

Outros exemplos são as

habitações de madeira do hemisfério norte, termicamente isoladas das baixas
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temperaturas exteriores, e as habitações subterrâneas no norte da China,
aproveitando a inércia do solo para a proteção do clima externo rigoroso.
Na arquitetura moderna, têm-se Frank Loyd Wright e seus projetos “orgânicos”
integrados à natureza, cujos conceitos respeitavam as propriedades dos materiais e
características do local num casamento entre o edifício, sua estrutura e a natureza,
conforme Foto 1 e Le Corbusier, criador do brise soleil, dispositivo arquitetônico para
controlar a incidência solar em janelas, presente na Foto 2.

Foto 1 – Residência de Kenneth Laurent – Rockford – Illinois / Fonte: www.architexture.about.com
acesso em 28/05/05
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Foto 2 – Edifício em Saint Die – brises de concreto / Fonte: http://chr.amet.chez.tiscali.fr/duval.htm
acesso em 28/05/05

Há outros edifícios mais atuais interessantes, com a aplicação de técnicas passivas,
como o Shangai Bank de Norman Foster (Fotos 4 e 5), com refletores que distribuem
a luz natural por um átrio interno, ou o Edifício Swiss Re em Londres, do mesmo
autor, com grandes átrios para iluminação e ventilação naturais (Foto 6).
Podem ainda ser citados exemplos do uso de conceitos relativos às técnicas
passivas de obtenção do conforto associados às tecnologias de informatização,
como o Instituto do Mundo Árabe de Jean Nouvel (Foto 7), cuja fachada apresenta
dispositivos eletrônicos que controlam a incidência solar em seu interior através da
variação do tamanho das aberturas.
Embora tenham sido deixadas de lado durante muitos anos, as técnicas passivas
atualmente voltam a ser empregadas em projetos internacionais. Esta tendência
mundial a respeito das edificações resgata conceitos vernaculares aliados à alta
tecnologia, revelando a crescente preocupação com os recursos naturais.
Assim, pode-se dizer que a importância das técnicas passivas está relacionada a
aspectos ambientais e econômicos. O projeto de um edifício elaborado com estas
premissas, aliando materiais e formas aos aspectos climáticos locais, produz um
edifício com resposta térmica mais adequada ao conforto humano do que se fossem
desconsideradas as técnicas passivas nas fases projetuais. Dessa forma, o conforto
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proporcionado aos usuários do edifício dispensa ou minimiza o uso de mecanismos
de climatização artificial e conseqüentemente o isenta de um consumo mais
pronunciado de energia elétrica. Em larga escala, estas atitudes de projeto podem
reduzir impactos ambientais com a construção de usinas geradoras de energia.

Foto 3 - Castela de Allambra - Granada, Espanha. Pátio interno / Fonte:
http://www.oberlin.edu/art/images/art109/140.JPG - acesso em: 13/04/2006
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Foto 4 - Edifício Shangai Bank - Fonte:
http://users.compaqnet.be/architectuur20/hight/06hightgroot.jpg13/04/2006

Foto 5 – Edifício Shangai Bank - Pátio interno - Fonte:
http://users.compaqnet.be/architectuur20/hight/06hightgroot.jpg13/04/2006
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Foto 6 – Edifício Swiss Re / Fonte: Revista Finestra n° 40 - 2005

Foto 7- Instituto do Mundo Árabe – Detalhe das aberturas de controle da incidência solar / Fonte:
www.vituvios.com.br acesso em 13/04/2006
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3.1.2

TÉCNICAS ATIVAS

Enquanto arquitetos modernistas como Frank Loyd Wright e Le Corbusier produziam
uma arquitetura mais voltada a questões ambientais e de conforto do usuário,
crescia outra linha arquitetônica que negava a relação entre o clima, o meio
ambiente e o edifício.
Esta pregava a utilização exclusiva de técnicas ativas para obter as condições
internas desejáveis de um edifício, evidenciando-se após a construção do Seagrams
Building (Foto 8) em Nova York de Mies van der Rohe. Trata-se de uma grande torre
envidraçada com condicionamento artificial de ar (Foto 9) que se tornou um ícone
para edifícios de escritórios influenciando gerações de arquitetos por todo o mundo.
Dessa forma, os dispositivos consumidores de energia, como equipamentos de ar
condicionado e iluminação artificial, passaram a ser largamente empregados como
método único de obtenção do conforto, principalmente a partir da década de 60,
vigorando até os dias de hoje. Embora haja uma tendência de mudança deste
quadro diante das preocupações mundiais com o meio ambiente, ainda há muitos
edifícios neste contexto, representando um consumo excessivo de energia.
Assim, é possível afirmar que as técnicas ativas são estritamente necessárias em
edifícios onde as condições climáticas são muito desfavoráveis, e as técnicas
passivas não puderem corresponder com eficácia às necessidades de conforto dos
usuários.
Porém, a associação de conceitos relativos às técnicas passivas ao projeto de um
edifício pode minimizar o consumo energético, mesmo já prevendo o uso das
técnicas ativas diante de climas extremos. Isso ocorre, por exemplo, ao se decidir
quais são as melhores orientações para as fachadas, com determinadas incidências
solares, sendo possível criar uma geometria tal que possa diminuir ou aumentar os
ganhos de calor pela envoltória do edifício conforme condições climáticas locais.
Portanto, ao se pretender projetar edifícios mais adequados ao clima e
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energeticamente eficientes, torna-se imprescindível o uso de conceitos passivos
aliados às técnicas ativas de obtenção do conforto.

Foto 8- Seagrams Building (1958) – NY / Fonte: http://www.bc.edu acesso em 27/05/05

Foto 9 – Detalhe da fachada do Seagrams Building (1958) – NY / Fonte: http://www.bc.edu acesso em
27/05/05
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3.2

CONFORTO TÉRMICO

Segundo Vianna & Gonçalves (2001), a arquitetura pode ser considerada uma
síntese de variáveis inseridas em diversos conceitos de uma sociedade, tais como: a
geografia, o clima, a economia e a tecnologia. Esta síntese é representada por um
abrigo que expressa todos estes elementos através das suas formas e
características.
Sob o aspecto térmico, diz-se que o projeto arquitetônico determina a resposta
térmica do edifício construído às sensações humanas. Estas podem ter caráter
psicológico ou físico, porém ambos de certa forma subjetivos, pois estão limitados à
percepção de cada ser humano.
O conforto térmico 'sentido' por uma pessoa pode ser descrito como o esforço de
seu corpo para adaptar-se a determinadas condições climáticas, segundo a fisiologia
de seu corpo e suas complexas percepções. Segundo a ASHRAE/2004, o conforto
térmico é uma condição da mente que expressa satisfação com a temperatura
ambiente através de uma avaliação subjetiva.
A sensação de conforto térmico só ocorre em condições específicas relativas ao
clima de exposição do ser humano, suas vestimentas e atividades físicas. Há vários
índices utilizados para mensurar o conforto térmico do ser humano, apresentados no
item 3.2.2.
Segundo Frota & Schiffer (1995), um organismo homeotérmico é semelhante a uma
máquina térmica de baixo rendimento em que apenas 20 % da energia é
transformada em trabalho, enquanto os outros 80 % são dissipados em forma de
calor para mantê-lo em equilíbrio. Os mecanismos de termorregulação humanos são
os responsáveis pela manutenção da temperatura corpórea, ativando-se diante de
condições de exposição indesejáveis, quando desencadeiam ao organismo um
esforço extra que pode prejudicar seu funcionamento.
Os esforços desfavoráveis ao conforto térmico humano relativos ao calor, (Tabela 9)
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ocorrem em situações onde as condições do ar ambiente resultam em temperatura
próxima ou superior à temperatura do corpo. Dessa forma, o fluxo de calor passa a
deslocar-se no sentido do ambiente para o corpo, aumentando os ganhos de calor
deste. Nesta circunstância, o organismo aumenta a atuação dos mecanismos de
perdas por transpiração e respiração e aumento da temperatura da pele por vaso
dilatação para diminuir ganhos na tentativa de manter sua temperatura constante.
Quanto à sensação de frio (Tabela 9), ocorre o oposto, quando as condições do ar
ambiente resultam em temperatura inferior à temperatura do corpo, o fluxo de calor
desloca-se no sentido do corpo para o meio. O corpo passa a perder calor ativando
mecanismos que visam à diminuição destas perdas. Assim, há constrição dos vasos
sanguíneos aumentando a resistência térmica da pele e diminuindo as perdas por
evaporação, além da redução da evaporação por mucosas e pela respiração e da
diminuição da circulação sanguínea nas extremidades.

Gráfico 1 - Valores dos parâmetros de conforto correspondentes a atividade sedentária (58,2 W/m²) /
Fonte: Gonzalo, G. E.(2003)
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Portanto, o estado de equilíbrio térmico do corpo é alcançado com maiores
dificuldades à medida que as condições climáticas externas caminham em direções
extremas de ‘frio’ e ‘calor’. O corpo humano funciona satisfatoriamente, apenas em
situações onde o corpo esforça-se pouco para manter sua temperatura constante.
Isso ocorre em intervalos relativamente pequenos de temperatura do ar e umidade
relativa, variando aproximadamente de 17°C a 30°C com umidade relativa de 20 a
75%, conforme Gráfico 1, dependendo do índice de conforto utilizado.
TEMP.

SENSAÇÃO

FISIOLOGIA

SAÚDE

LIMITE DE

SOBREAQUECIMENTO

COLAPSO

FALHA NAS REGULAÇÕES

CIRCULATORIO

EFETIVA (°C)
45

40

MUITO

MUITO

INCREMENTO STRESS POR PERIGO DE CHOQUE

QUENTE

INCONFORTAVEL SUOR E CIRCULACIÓN
SANGUÍNEA

TERMICO
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

QUENTE
35
INCONFORTAVEL
30
UM POUCO

REGULACION NORMAL DEL

QUENTE

SUOR E SISTEMAS
VASCULARES

25

NEUTRO

CONFORTAVEL

SAÚDE NORMAL

UM POUCO

REGULAÇÃO POR TROCAS

FRESCO

VASCULARES

20
FRESCO

UM POUCO

INCREMENTO DE PÉRDA

INCONFORTAVEL DE CALOR SENSIVEL
15
FRIO

VASOCONSTRIÇÃO
EM MÃOS E PÉS
INCONFORTAVEL TEMOR

MUCOSAS
SECAS
DOR
MUSCULAR

10

MUITO

DISMINUÇÃO DA

FRIO

CIRCULAC.PERIFERICA

Tabela 9 - Efeitos sensíveis, fisiológicos e da saúde humana, segundo escala térmica / Fonte:
Adaptado e Traduzido de Gonzalo, G. E.(2003)
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3.2.1

TROCAS TÉRMICAS

As trocas térmicas entre o corpo humano e o meio podem ser modificadas de acordo
como o tipo de atividade realizada e seu vestuário.
Dependendo da atividade exercida, a pessoa dissipa para o meio ambiente uma
parcela de calor latente e uma parcela de calor sensível, que somados são
denominados 'taxa de metabolismo humano', (Tabela 10). Quanto mais intensa é a
atividade física, maior é o calor fornecido ao meio ambiente pelos mecanismos de
termo regulação.
As trocas térmicas entre o meio e o corpo podem ocorrer com a presença de água,
denominando-se trocas úmidas (evaporação pelo suor e troca latente pela
respiração) ou sem a presença desta, trocas secas (condução, convecção e
radiação troca sensível pela respiração).
O vestuário do indivíduo interfere diretamente nas trocas de calor por convecção e
radiação, pois aumenta a resistência térmica do usuário, proporcionando maior
isolamento. Os índices de resistência térmica das roupas dependem também do tipo
de tecido que as compõe (leve ou pesado) e da área corpórea que protegem,
conforme Tabela 11.
Segundo Frota & Schiffer (1995), se houver uma camada de ar parado entre as
superfícies da roupa e da pele, diminuem as trocas de calor por convecção e por
radiação. Além disso, a vestimenta pode ajudar a manter a taxa de umidade da pele
sob condições climáticas muito secas.
Para mensurar o resultado térmico 'sentido' pelo ser humano através da combinação
entre tipos de atividades e sua vestimenta em relação às condições climáticas,
estabeleceram-se os índices de conforto térmico.
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Tabela 10 – Exemplos de Valores das Taxas do Metabolismo Humano
Atividade

Calor Metabólico (W)

Calor Sensível (W)

Calor Latente (W)

Durante o sono

80

40

40

Em pé, em repouso

120

63

57

Escritório, atividade moderada

140

65

75

Datilografando rápido

160

65

95

Andando

220

75

145

Fonte: Adaptado de Frota & Schiffer (1995) appud. Mesquita

Tabela 11 – Exemplos de valores para o Índice de Resistência Térmica do Vestuário
Vestimenta

Índice de resistência térmica (clo)

Meia fina

0,03

Meia grossa

0,05

Camisa manga curta

0,15

Camisa manga comprida

0,25

Calça Fina

0,20

Calça Média

0,25

Fonte: Adaptado ISO 7730 (1994) appud Lamberts et. al.

3.2.2

ÍNDICES DE CONFORTO TÉRMICO

Barbosa (1997) afirma que para a avaliação do conforto térmico é necessária a
fixação de critérios e índices de referência para 'quantificar' o comportamento
humano em relação à variação térmica de um ambiente.
Os índices de conforto térmico são obtidos através da escolha de variáveis como a
atividade dos indivíduos (que aumenta o calor corpóreo), tipo de roupas usadas (que
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podem aumentar ou diminuir o isolamento do corpo), idade e sexo (pode haver
alterações biológicas que alteram as sensações térmicas), entre outras e a
exposição dos mesmos a determinadas condições climáticas. Os resultados são
reunidos em gráficos e tabelas que visam auxiliar os profissionais de arquitetura e
engenharia na elaboração de seus projetos.
Sobre os tipos de índices de conforto térmico, Frota & Schiffer (1995) destacam os
índices biofísicos, fisiológicos e subjetivos. Os índices biofísicos seriam baseados
nas trocas de calor entre o corpo e o ambiente, os fisiológicos, em reações
fisiológicas sob condições climáticas conhecidas e os subjetivos, nas sensações
térmicas das pessoas e seu voto médio sob várias condições de temperatura,
umidade e velocidade do ar.
Sobre os índices biofísicos, pode-se citar a Carta Bioclimática de Olgyay, que foi
criada a partir de estudos das reações humanas ao clima. Esta apresenta a 'zona de
conforto' determinada pelas temperaturas de bulbo seco e umidade relativa que
seriam adequadas ao organismo humano. A Carta Bioclimática de Olgyay serviu de
início para os estudos de Givoni, e o desenvolvimento da Carta Bioclimática deste,
utilizando como base uma Carta Psicrométrica Tradicional, onde delimitou valores
para a zona de conforto.
A respeito dos índices subjetivos podem-se citar ainda os estudos de Fanger, que
entre as décadas de 60 e 70 obteve importantes avanços na determinação de um
índice a partir do voto médio estimado de um grupo pessoas avaliadas expostas a
condições climáticas controladas (Tabela 12), utilizando também o conceito de
porcentagem de insatisfeitos, conceitos estes, posteriormente adotados na norma
internacional ISO 7730. Outro índice subjetivo digno de nota é o Índice de
Temperatura Efetiva de Yaglow e Houghten que apresentaram na década de 20 um
nomograma que correlacionava a temperatura, a umidade e velocidade do ar,
posteriormente corrigido por Vernon e Warner na década de 30 e adaptado para
regiões de climas quentes por Koenigsberger (Frota & Schiffer 1995).
Além desse, há a temperatura operativa, que segundo a ASHRAE/2004, refere-se a
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valores de umidade, velocidade do ar, taxa metabólica e isolamento da vestimenta.
A zona de conforto é definida em relação à escala de temperatura operativa que
representa as aceitáveis condições térmicas ambientais em termos de combinação
da temperatura do ar e média da temperatura radiante.
Tabela 12 - Escala de conforto térmico de Fanger

Escala

Sensação

+3

Muito quente

+2

Quente

+1

Levemente quente

0

Neutro

-1

Levemente frio

-2

Frio

-3

Muito frio

Fonte: Lamberts et. al. (2000) appud ISO 7730 (1994)

3.2.3

PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONFORTO TÉRMICO

As normas internacionais são relativas ao conforto térmico do usuário e estabelecem
especificações e determinação de equipamentos e métodos de medição das
características térmicas dos ambientes. Há uma constatação interessante a respeito
das normas internacionais à medida que não são determinados índices de
desempenho térmico para os edifícios, mas sim as condições de conforto que estes
devem proporcionar para os seus usuários. No Brasil não há normas referentes ao
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conforto térmico do usuário, mas sim a respeito do desempenho térmico do edifício,
onde são estabelecidos critérios para o projeto do edifício de modo a classificar o
desempenho deste.
Provavelmente, a distinção entre o objeto principal das normas internacionais e
nacionais seja o fato de que em países mais desenvolvidos, maior parte localizados
no hemisfério norte com climas frios, os projetistas de edifícios são obrigados a
fornecer condições internas adequadas ao ser humano diante de condições externas
adversas. Nos países frios é necessário o uso de aquecimento para que as pessoas
sobrevivam. Assim, as normas enfatizam como avaliar se o sistema de climatização
fornece efetivamente condições satisfatórias de conforto e se o projeto do edifício
resulta em baixos consumos de energia pelo sistema de climatização.
Enquanto isso, em países como o Brasil, apenas inicia-se a preocupação com o
desempenho dos edifícios, já que não se tem climas muito extremos de frio ou calor,
o que leva muitos projetistas a desconsiderar questões de desempenho ou conforto
em virtude dos custos iniciais de implantação dos empreendimentos.
Sobre as principais normas internacionais relacionadas ao conforto térmico e, ou
condições de salubridade do ar interno a um edifício, podem-se relacionar as da
ASHRAE, da ISO e da BSI (norma CR), destacando-se:
ASHRAE 55-04: Condições de Conforto Térmico dos Ambientes para Ocupação
Humana – Apresenta as variáveis que influenciam a sensação térmica do ser
humano, bem como a definição das condições térmicas aceitáveis ao seu conforto
térmico em um edifício.
ASHRAE 62-04: Ventilação para a Qualidade Aceitável do ar Interno – Especifica a
taxa mínima de renovação do ar interno de um edifício para garantir condições
salubres.
BSI/CR 1752: Ventilação em Edifícios: Critérios de Projeto para Ambientes Internos
– Relatório técnico do Comitê de Tecnologia – CEN/TC 156 visa auxiliar a produção
de condições internas do ar aceitáveis ao ser humano.
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ISO 7730: Padrões de Desempenho Térmico para Ambientes: Determinação do Voto
Médio Estimado e Índice de Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas e Especificações
para Obter Condições de Conforto Térmico – Apresenta métodos para estimar o
conforto térmico sentido pelos usuários e especifica as condições térmicas
aceitáveis ao ser humano.
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ASHRAE 55-04: Condições de Conforto Térmico dos Ambientes para Ocupação
Humana (Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy)

O propósito desta norma é estabelecer as condições térmicas adequadas à maioria
dos ocupantes de um edifício. Para isso, são caracterizadas as principais variáveis
que influenciam na sensação térmica do ser humano em um ambiente, tais como:
taxa metabólica, isolamento da vestimenta, temperatura do ar, temperatura radiante,
velocidade do ar e umidade. A combinação entre estas variáveis principais,
associadas a outras em casos mais específicos resultam na sensação térmicas das
pessoas.
São fornecidas definições, classificações dos parâmetros envolvidos e informações
sobre as condições aceitáveis de conforto térmico nos edifícios, baseando-se nos
conceitos de temperaturas operativa (Gráfico 2), calor gerado por equipamentos e
pelas pessoas.

Gráfico 2 – Temperatura Operativa / Fonte: ASHRAE 55-04
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São especificadas escalas de medição, grau de exatidão e tempo de resposta dos
instrumentos de medição (citando a Norma ISO 7726), dos parâmetros térmicos,
assim como o tipo de algoritmo de cálculo apropriado: referente à temperatura do ar;
temperatura radiante média; movimento do ar; temperatura operativa; umidade;
temperatura radiante; assimetria de temperaturas e temperaturas superficiais. Além
das condições, posicionamento e períodos adequados para efetuar medições das
variáveis envolvidas no conforto térmico. O seu objetivo, segundo Hedge (2003) é
especificar a combinação de características do ambiente interno e do corpo humano
para propiciar condições de conforto térmico aceitáveis para pelo menos 80% das
pessoas presentes em um compartimento.
A ASHRAE 55-04, segundo Markov (2004), está direcionada exclusivamente para o
conforto térmico de ambientes, desconsiderando outras questões de saúde como
qualidade do ar, iluminação ou acústica, assuntos tratados em normas específicas.

ASHRAE 62/04: Ventilação para a Qualidade Aceitável do ar Interno (Ventilation
for Acceptable Indoor Air Quality)

O propósito da ASHRAE 62/04 é especificar a taxa mínima de renovação do ar
interno dos ambientes, para garantir a qualidade do ar adequada à saúde dos
ocupantes, sendo aplicável a todos os espaços ocupados por seres humanos, com
exceção apenas para ambientes específicos, que necessitem de taxas de ventilação
superiores às padronizadas.

BSI/CR 1752: Ventilação em Edifícios – Critérios de Projeto para Ambientes
Internos (Ventilation for Buildings - Design Criteria For the Indoor Environment)

O BSI/CR 1752 é um relatório técnico do Comitê de Tecnologia CEN/TC 156 de
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Ventilação de Edifícios, que pretende auxiliar a produção de condições internas do
ar aceitáveis ao ser humano. São especificados métodos para obter a qualidade
interna do ar em projeto, operação e controle de sistemas de ventilação e ar
condicionado, baseando-se também em normas como a ISO 7730, ISO 8996, entre
outras.

ISO 7730: Padrões de Desempenho Térmico para Ambientes – Determinação do
Voto Médio Estimado e Índice de Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas e
Especificações de Condições de Conforto Térmico. (Moderate Thermal
Environments - Determination Of The PMV And PPD Indices And Specification Of
The Conditions For Thermal Comfort)

A finalidade desta norma é apresentar métodos de predição do conforto térmico e do
grau de desconforto sentido pelos usuários e a especificação das condições
térmicas aceitáveis para o ser humano em ambientes térmicos moderados.
A norma baseia-se no fato de que a sensação térmica do ser humano está
relacionada ao balanço térmico entre o corpo e o ambiente, tendo-se duas principais
vertentes de variáveis, as relativas ao ser humano (vestimenta e atividade física) e
as relativas ao ambiente onde está inserido (temperatura, velocidade do ar, e
temperatura radiante média).
A sensação de conforto térmico do usuário de um edifício (aplicada a pessoas
saudáveis expostas a ambientes com determinadas condições térmicas) segundo a
ISO 7730, pode ser mensurada através do voto médio estimado (Gráfico 3) e da
porcentagem de insatisfeitos, ambos os métodos detalhados nos anexos da norma.
São apresentados também tabelas com valores das principais variáveis de projeto
para se atingir mais de 90 % de pessoas satisfeitas, com limites de condições de
verão e inverno que destacam: temperaturas operativas; assimetria de temperatura;
temperatura do piso, velocidade média do ar e assimetria de temperatura radiante.
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Gráfico 3 - Voto médio Estimado / Fonte: ASHRAE 55/04

3.3

RADIAÇÃO SOLAR E COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS OPACOS E
TRANSLÚCIDOS

O sol interfere decisivamente no desempenho térmico do edifício, pois se trata de
importante fonte de calor que ao incidir sobre as superfícies dos componentes e
materiais, proporciona ganhos de calor ao ambiente envolvido por eles. Estes
ganhos de calor estão diretamente relacionados à natureza dos materiais, suas
características térmicas e da geometria do edifício.
A radiação solar divide-se em direta e difusa. A direta corresponde aos raios solares
propriamente ditos que tocam uma superfície, enquanto a difusa ou indireta são os
raios solares diretos refletidos e espalhados na abóbada celeste por outras
superfícies. As superfícies ao receberem a incidência solar direta normalmente
recebem maiores ganhos de calor do que se forem atingidas apenas pela radiação
difusa, por esse motivo, em muitos casos se aplicam dispositivos de proteção solar
em aberturas nas fachadas.
Além disso, o comportamento dos materiais depende de suas características quanto
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à opacidade e transparência. Materiais opacos têm comportamento térmico bem
diverso dos transparentes ou translúcidos. Apesar de ambos ao receberem radiação
solar refletirem uma parte desta, absorverem outra e serem permeáveis a uma
terceira parte, a maior diferença está nas quantidades absorvidas, refletidas ou
transmitidas, conforme as Figuras 7 e 8.

Figura 7 - Trocas térmicas em paredes opacas / Fonte: Frota & Schiffer (1995)

Figura 8 - Trocas térmicas em paredes transparentes / Fonte: Frota & Schiffer (1995)
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Ao serem atingidas pela radiação solar, as superfícies transparentes ou translúcidas
convencionais têm um comportamento semelhante à Figura 8, onde pequena parte
dos raios solares é refletida ou absorvida e dissipada para o exterior e uma grande
parte penetra no interior do ambiente na forma de calor e luz.
A transmissão de luz e calor em materiais como vidros e policarbonatos depende
das suas propriedades óticas relativas ao espectro solar (Caram 2002). Isso porque
a radiação solar que é transmitida ao interior de um edifício através destas, possui
diferentes comprimentos de onda, englobando os raios ultravioleta, visível e
infravermelho.
Cada tipo de superfície transparente transmite porcentagens diferentes do espectro
segundo o ângulo de incidência dos raios solares. Em um edifício, a porção
ultravioleta produz desbotamento de cores de superfícies atingidas, a luz visível
proporciona ao ambiente iluminação natural e o infravermelho calor. As
porcentagens de transmissão de cada parte do espectro definem, portanto o
desempenho térmico e lumínico de um vidro ou policarbonato.
Dessa forma, as propriedades das superfícies transparentes ou translúcidas podem
gerar recomendações de uso para tipos de edifício ou clima. Em locais de clima
quente, por exemplo, é recomendável a escolha de vidros que transmitam pouco os
raios infravermelhos, de modo a propiciar a visualização do exterior sem grandes
ganhos de calor ou usar proteções solares para os vidros, diminuindo a incidência
direta de raios solares. Já em locais de clima frio, podem-se empregar vidros que
transmitam grande parte do infravermelho sem proteção solar, com o intuito de
ganhar calor e diminuir os dispêndios financeiros com sistemas de aquecimento do
ar interno.
Quanto aos vidros que transmitam grande porção de ultravioleta, devem ser evitados
em locais como museus ou edifícios de exposição, por provocar desbotamento das
cores das superfícies de móveis ou quadros.
Portanto, para empregar aberturas envidraçadas, é primordial estudar-se a

81

transmissão dos vidros de acordo com o espectro solar para determinar o tipo de
vidro adequado ao clima onde será construído o edifício, conforme o Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Curvas de transmissão solar do vidro simples / Fonte: Caram (2002)

Sobre as superfícies opacas, pode-se dizer que possuem um comportamento
semelhante à Figura 7, onde grande parte dos raios solares é refletida ou absorvida
e uma pequena parte penetra no interior do ambiente na forma de calor.
As vedações opacas têm seu desempenho térmico diretamente relacionado ao tipo e
camadas de materiais empregados em sua constituição, o que influencia
propriedades como inércia térmica e isolamento térmico. Geralmente, em climas
onde há grande amplitude térmica, opta-se pela maior inércia térmica, utilizando-se
materiais densos, pesados, com grande capacidade térmica. Já em climas com
baixa amplitude térmica, é mais comum a adoção de materiais menos densos, mais
leves e com baixa capacidade térmica e elevada resistência térmica.
As

questões

relacionadas

ao

isolamento

térmico

devem

ser

avaliadas
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cuidadosamente e de acordo com as necessidades geradas pelo tipo de clima.
Materiais isolantes (baixa transmitância) não permitem que grande parte da radiação
solar incidente em sua superfície penetre no interior do edifício. Porém o oposto
também ocorre, o calor gerado internamente fica retido no interior devido às
características isolantes da vedação externa.

3.4

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO SOLAR

Os elementos de proteção solar podem ter duas funções básicas relativas à
incidência solar em superfícies opacas ou transparentes. A primeira seria diminuir a
presença de raios solares diretos ou difusos referentes à luz visível (bloquear parcial
ou totalmente a entrada de luz, em dormitório, por exemplo) e a segunda referente
ao calor transmitido (a mais importante para o presente trabalho) seria bloquear
parcial ou totalmente a radiação solar direta, diminuindo ganhos de calor.
Estes elementos de proteção solar ou brises são mais utilizados para proteger
superfícies transparentes devido aos maiores ganhos de calor destas, porém
também podem ser aplicados para proteger superfícies opacas, principalmente se
forem coberturas, regiões dos edifícios mais expostas aos raios solares e, portanto
com ganhos de calor superiores aos das paredes.
A respeito da proteção solar de aberturas envidraçadas verticais, com intuito de
diminuir ganhos de calor, podem-se aplicar três tipos de elementos protetores:
externo ao ambiente, interno ao ambiente ou interno/na superfície dos vidros,
conforme a Figura 9.
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Figura 9 – Brises

Os protetores solares externos possuem uma eficiência maior que os internos, pois
bloqueiam com maior ênfase os raios solares. Entre os internos, o protetor entre dois
vidros, consegue ser mais eficiente que o interno ao ambiente, permitindo menor
transmissão de calor para o interior do ambiente.

3.5

COMENTÁRIOS

Os conceitos presentes no Capítulo 3 a respeito da eficiência energética e
adequação climática de edifícios assumem grande importância ambiental e
econômica diante do atual quadro internacional de preservação dos recursos
naturais. Projetar um edifício neste contexto requer maior utilização das técnicas
passivas para a obtenção do conforto do usuário e economia de energia.
Para tanto, deve-se ter conhecimento das condições térmicas adequadas ao
conforto humano para desenvolver premissas projetuais quanto ao comportamento
dos materiais e geometria do edifício em determinadas condições climáticas, para
que estes gerem uma resposta térmica apropriada ao conforto dos usuários.
Dessa forma, o Capítulo 3 busca fornecer uma visão geral a respeito dos principais
conceitos envolvidos no desempenho térmico do edifício e no conforto dos usuários.
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4.

DESEMPENHO

TÉRMICO

DE

EDIFÍCIOS

HABITACIONAIS
O conceito de desempenho refere-se ao comportamento em uso de determinado
produto, correspondente aos requisitos e critérios necessários para sua resposta
adequada diante das condições de exposição do mesmo.
A habitação quando submetida a determinadas condições de exposição, deve
atender tanto às exigências de conforto térmico do usuário quanto aos demais
requisitos e a critérios de desempenho.
Sobre o desempenho global dos edifícios, há o Projeto de Norma para Edifícios
Habitacionais até Cinco Pavimentos, que compreende conceitos de: desempenho
estrutural; segurança contra incêndio, no uso e operação; estanqueidade;
desempenho térmico, acústico e lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar;
funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil-visual e antropodinâmico; durabilidade
e manutenibilidade e adequação ambiental. Este projeto divide-se em seis partes: a
parte 1 estabelece parâmetros referentes a aspectos que só podem ser avaliados
considerando-se o edifício como um todo, a 2 sobre estrutura, a 3 a respeito de
pisos internos, a 4 sobre fachadas e paredes internas, a 5 de coberturas e a 6 dos
sistemas hidrosanitários.
As partes 1, 4 e 5, do Projeto de Norma de Edifícios Habitacionais até Cinco
Pavimentos, mais detalhados nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 respectivamente, apresentam
critérios e requisitos referentes ao desempenho térmico de edifícios habitacionais
(que são complementados pelo Projeto de Norma de Desempenho Térmico de
Edificações).
A Norma de Desempenho Térmico de Edificações divide-se em cinco partes. A
parte 1 refere-se a conceitos e unidades, a parte 2 refere-se aos métodos de cálculo,
a parte 3 caracteriza as oito zonas bioclimáticas brasileiras e as partes 4 e 5
referem-se aos métodos de medição de propriedades térmicas de elementos de
vedação.
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As partes 2 e 3, da Norma de Desempenho Térmico de Edifícios, estão mais
detalhadas nos itens 4.5 e 4.6 respectivamente.

4.2

DESEMPENHO TÉRMICO: (VERÃO E INVERNO) PROJETO DE NORMA
DE DESEMPENHO PARA EDIFÍCIOS HABITACIONAIS ATÉ CINCO
PAVIMENTOS

PARTE

1

–

REQUISITOS

GERAIS

O Projeto de Norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco
pavimentos Parte 1 – Requisitos Gerais fornece três procedimentos para verificação
e avaliação do desempenho térmico de um edifício:
a) Procedimento 1 – Análise por Método Simplificado: devem ser aplicados os
critérios e requisitos presentes no Projeto de Norma de Desempenho de Edifícios
Habitacionais até Cinco Pavimentos Parte 4 (Fachadas e Paredes Internas) e Parte
5 (Coberturas);
b) Procedimento 2 – Análise por Método Detalhado (Simulação): deve ser verificado
o atendimento aos requisitos e critérios contidos no Projeto de Norma de
Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos do por meio da
simulação computacional do desempenho térmico;
c) Procedimento 3 – Análise por Método Detalhado (Medição): deve ser verificado o
atendimento aos requisitos e critérios contidos no Projeto de Norma de Desempenho
de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos do por meio de medições em
edifícios ou protótipos construídos para este fim.
O projeto de norma permite que se faça a avaliação do desempenho térmico
iniciando a avaliação pelo procedimento 1, caso não sejam atendidos os critérios ou
requisitos deste, pode-se partir para um dos outros dois procedimentos.
É utilizado o conceito de dia típico de projeto, com um dia típico para o verão e outro
para o inverno. O dia típico de projeto, segundo Akutsu & Pedroso, representa
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determinadas características climáticas que ocorrem com maior freqüência tais
como: temperatura de bulbo seco; umidade relativa; insolação; precipitação e ventos
predominantes durante determinadas estações ao longo de determinado período.
A respeito dos critérios de avaliação, devem ser determinadas as condições térmicas
de ambientes internos de uso prolongado como dormitórios e salas. Os dormitórios e
salas devem ter temperaturas máximas diárias do ar interior menores ou iguais à
máxima externa, no dia típico de verão, conforme a Tabela 13 e no inverno,
temperaturas internas mínimas como mostrado na Tabela 14.

Tabela 13 – Níveis de desempenho para o verão
Nível

de

desempenho

Mínimo (M)

Limites de Temperatura do ar no verão

Valor máximo diário da temperatura do ar no interior é menor ou igual ao valor máximo
diário da temperatura exterior (zonas 1 a 8)
Valor máximo diário da temperatura interior menor ou igual a 29°C (zonas 1 a 7)

Intermediário (I)
Valor máximo diário da temperatura interior menor ou igual a 28°C (zona 8)
Valor máximo diário da temperatura interior menor ou igual a 27°C (zonas 1 a 7)
Superior (S)
Valor máximo diário da temperatura interior menor ou igual a 26°C (zona 8)
Zonas bioclimáticas de acordo com o Projeto 02:135.07-003 Parte 3
Fonte: Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos
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Tabela 14 – Níveis de desempenho para o inverno

Nível

de

desempenho

Mínimo (M)

Intermediário (I)

Superior (S)

Critério
Zonas bioclimáticas de 1 a 5

Zonas Bioclimáticas de 6 a 8

Valor mínimo diário da temperatura do ar no interior é
maior ou igual a 12°C
Valor mínimo diário da temperatura do ar no interior é

Nestas zonas, este critério não

maior ou igual a 15°C

precisa ser verificado.

Valor mínimo diário da temperatura do ar no interior é
maior ou igual a 17°C

Nas zonas 1 e 2, considerar fonte interna de calor de 1000 W.
Zonas bioclimáticas de acordo com o Projeto 02:135.07-003 Parte 3

Fonte: Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 1 (julho de 2004)
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4.3

DESEMPENHO TÉRMICO: TRANSMITÂNCIA E CAPACIDADE TÉRMICA
DOS COMPONENTES, ABERTURAS E SOMBREAMENTO (PROJ. DE
NORMA DE DESEMPENHO PARA EDIFÍCIOS HABITACIONAIS ATÉ
CINCO PAVIMENTOS PARTE 4)

Os requisitos para a adequação de paredes externas, referem-se às propriedades
térmicas de seus materiais de composição. São estabelecidos valores limite para a
transmitância e capacidade térmicas, segundo características bioclimáticas de cada
região, conforme Tabelas 15 e 16.
Para efetuar os cálculos da transmitância e capacidade térmicas, devem-se seguir
os procedimentos presentes no Projeto de Norma de Desempenho Térmico de
Edificações – Parte 2 (item 4.5).
Tabela 15 – Valores normalizados para a Transmitância Térmica (K) em fachadas
Nível de desempenho

K (W/(m².°C))
Zonas 1 e 2

Zonas 3 a 8
Cores das superfícies

Mínimo

Claras

Escuras

(α < 0,6)

(α > 0,6)

K ≤ 3,7

K ≤ 2,5

K ≤ 2,5

Fonte: Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 4 (julho de 2004)
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Tabela 16 - Valores normalizados para a Capacidade Térmica (CT) em fachadas
Nível de desempenho

CT (KJ/(m².°C))
Zona 8

Zonas 1 a 7

CT ≥ 45

CT ≥ 130

Mínimo

Fonte: Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 4 (2004)

4.3.1

ABERTURAS E SOMBREAMENTO EM PAREDES EXTERNAS

Os requisitos relativos à ventilação, segundo o projeto, definem que as janelas dos
compartimentos de longa permanência das habitações devem possuir proporções
adequadas para a sua ventilação. Os critérios para garantir a ventilação, que auxilia
as perdas de calor do ambiente, compreendem as áreas efetivas de abertura
correspondentes a uma determinada porcentagem da área de piso do ambiente, cujo
cálculo está apresentado na Equação 1. As dimensões das janelas em porcentagem
da área de piso devem respeitar os valores mínimos apresentados na Tabela 17
para as zonas bioclimáticas brasileiras.
Sobre os requisitos de sombreamento de aberturas em paredes externas, são
evidenciados apenas os relativos à iluminação natural, definindo-se que em todas as
zonas bioclimáticas é obrigatória a presença de elementos que permitam o
escurecimento do compartimento ao critério do usuário. Quanto ao controle da
incidência solar direta através de dispositivos arquitetônicos, que consequentemente
reduzem ganhos de calor, não há requisitos especificados, o que seria necessário
principalmente em regiões onde há grande incidência solar, ficando ao critério do
projetista utilizá-los ou não.
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Equação 1 - Cálculo da área das aberturas

A = 100 x

AA

(%), onde:

AA é a área efetiva de abertura de ventilação e
AP é a área de piso do ambiente

AP

Tabela 17 – Áreas mínimas das aberturas

Nível de desempenho

Mínimo

Aberturas para ventilação (A, em % da áera do piso)

(*)

Zonas de 1 a 6

Zona 7

Zona 8

Aberturas médias

Aberturas pequenas

Aberturas grandes

A≥8%

A≥ 5%

A ≥ 15 %

(*) Nas zonas de 1 a 6, as áreas de ventilação devem ser passíveis de serem vedadas durante o período de frio.
Fonte: Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 4 (julho de 2004)

4.4

DESEMPENHO TÉRMICO: TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E ABSORTÂNCIA
TÉRMICA (PROJ. DE NORMA DE DESEMPENHO PARA EDIFÍCIOS
HABITACIONAIS ATÉ CINCO PAVIMENTOS PARTE 5)

Os requisitos para a adequação de coberturas, referem-se às propriedades térmicas
de suas camadas de materiais. São avaliadas a transmitância e absortância
térmicas, cujos valores devem respeitar as características bioclimáticas de cada
região. Para tanto, são adotados os critérios para obtenção do desempenho térmico
presentes nas Tabelas 18 a 20.
Para efetuar os cálculos da transmitância e capacidade térmicas, devem-se seguir
os procedimentos presentes na Norma de Desempenho Térmico de Edificações –
Parte 2 (item 4.5).
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4.4.1

VENTILAÇÃO DE COBERTURAS

Outro critério do projeto é referente ao cálculo do fator de ventilação do ático (FV),
expresso na Equação 2. Considerando-se ático ventilado apenas a abertura de
extensão de dois beirais e altura (h) igual ou superior a 6 cm, conforme a Figura 10.
Tabela 18 – Valores normalizados para a Transmitância Térmica (K) de coberturas
Transmitância Térmica (K, em W/(m².°C))
Nível de desempenho
Zonas 1 a 7

Zona 8

Mínimo (M)

K ≤ 2,3

K ≤ 2,3 FV

Intermediário (I)

K ≤ 1,5

K ≤ 1,5 FV

Superior (S)

K ≤ 1,0

K ≤ 1,0 FV

Para a transmitância considera-se resistência superficial interna igual a 0,17 e a externa igual a 0,04
m².°C/W .
Para a zona 8 são aceitas coberturas com telhas cerâmicas naturais (sem pintura).
FV é o fator de ventilação do ático apresentado no item 11.1.1.1.2 do projeto de norma e transcrito na
Equação 2
Fonte: Adaptado do Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 5 (julho
de 2004)

Tabela 19 – Valores normalizados para a Capacidade Térmica (CT) de coberturas
Capacidade Térmica (CT, em KJ/(m².°C))
Nível de desempenho

Valor recomendado

Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Zona 7

CT ≥ 150

-

Fonte: Adaptado do Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 5 (julho
de 2004)
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Tabela 20 – Valores normalizados de Absortância Térmica (α) para coberturas

Absortância Térmica (α, adimensional)
Nível de desempenho
Zonas bioclimáticas 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Mínimo (M)

Sem exigência

Intermediário (I)

0,26 < α ≤ 0,40

Superior (S)

α ≤ 0,25

Fonte: Adaptado do Projeto de Norma para Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos – Parte 5 (julho
de 2004)

Equação 2 – Cálculo do fator de ventilação do ático
FV = 1,17 x 1,07 x (h-1,04), onde FV é o fator de ventilação do ático e h é a altura da
abertura livre do ático

Figura 10 – Imagens complementares à equação do fator de ventilação do ático
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4.5

NORMA DE DESEMPENHO TÉRMICO PARTE 2: MÉTODOS DE
CÁLCULO DA TRANSMITÂNCIA TÉRMICA, DA CAPACIDADE TÉRMICA
DE ELEMENTOS E COMPONENTES DE EDIFICAÇÕES.

Os métodos de cálculo apresentados neste projeto de norma recomendam a
aplicação de equações para calcular-se a resistência térmica, transmitância térmica
e capacidade térmica de cada camada de material de um componente, podendo
também se necessário calcular o atraso térmico e o fator solar.

4.6

NORMA

DE

DESEMPENHO

TÉRMICO

PARTE

3:

ZONEAMENTO

BIOCLIMÁTICO BRASILEIRO E DIRETRIZES CONSTRUTIVAS PARA
HABITAÇÕES UNIFAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL

As zonas bioclimáticas brasileiras (Figura 11) obtidas através dos dados climáticos
de 330 cidades foram estabelecidas através da adaptação de uma carta bioclimática
de Givoni (Comfort Climate Analysis and Building Design Guidelines) para a norma.
A carta bioclimática fornece recomendações a respeito da tipologia arquitetônica
mais adequada às condições de conforto ambiental e conservação de energia para
cada região brasileira (Tabela 21).
As diretrizes de projeto obtidas com o uso da carta bioclimática priorizam a aplicação
de técnicas passivas onde for viável e técnicas ativas somente em locais onde estas
forem imprescindíveis. Dessa forma, as edificações projetadas imersas nestes
conceitos podem gerar menores impactos ao meio ambiente em relação ao consumo
de energia.
Porém, é importante destacar o fato de que as cartas bioclimáticas fornecem apenas
diretrizes conceituais a serem empregadas nos edifícios, o que não permite que os
resultados da aplicação destes sejam mensurados. Dessa forma, torna-se
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questionável o uso dos conceitos fornecidos por elas com exclusividade, pois não
são suficientes para assegurar desempenhos satisfatórios. Apesar disso, pode-se
dizer que o objetivo do zoneamento bioclimático seja mais didático do que impositivo
de tipologias arquitetônicas.
O mapa bioclimático brasileiro foi separado em oito regiões com macroclimas
considerados semelhantes com estratégias e recomendações construtivas para cada
uma delas, referentes a habitações de interesse social até três pavimentos. No
entanto, é possível partir destes conceitos para elaborar projetos com mais
pavimentos ou até com outros usos, na falta de normas específicas. Além disso, o
projeto de norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos
estabelece o uso do zoneamento bioclimático contido nesta norma para as questões
relativas ao desempenho térmico de edifícios, enfatizando a tendência de estender
sua aplicabilidade.
Para a estruturação das diretrizes de projeto arquitetônico para cada zona
bioclimática visando o funcionamento do condicionamento térmico passivo, foram
consideradas também outras variáveis denominadas 'condições de contorno' que
seriam: tamanho das aberturas para a ventilação dos ambientes, proteção destas
quanto à incidência solar, características das envoltórias (paredes e coberturas) e
estratégias de condicionamento térmico passivo.
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Figura 11 - Zonas bioclimáticas brasileiras
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Tabela 21 - Detalhamento das estratégias de conforto térmico
Estratégia

A

Detalhamento
O uso de aquecimento artificial será necessário para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico
por frio.
A forma, a orientação e a implantação da edificação, além da correta orientação de superfícies envidraçadas,

B

podem contribuir para otimizar o seu aquecimento no período frio através da incidência de radiação solar. A
cor externa dos componentes também desempenha papel importante no aquecimento dos ambientes através
do aproveitamento da radiação solar.

C

A adoção de paredes internas pesadas pode contribuir para manter o interior aquecido.

D

Caracteriza a zona de conforto térmico (a baixas umidades).

E

Caracteriza a zona de conforto térmico.

F

As sensações térmicas são melhoradas através da desumidificação dos ambientes. Esta estratégia pode ser
obtida através da renovação do ar interno por ar externo através da ventilação dos ambientes.
Em regiões quentes e secas, a sensação térmica no dia típico de verão pode ser amenizada através da

GeH

evaporação da água. O resfriamento evaporativo pode ser obtido através do uso de vegetação, fontes de água
ou outros recursos que permitam a evaporação da água diretamente no ambiente que se deseja resfriar.
Temperaturas internas mais agradáveis também podem ser obtidas através do uso de paredes (externas e

HeI

internas) e coberturas com maior massa térmica, de forma que o calor armazenado em seu interior durante o
dia seja devolvido ao exterior durante a noite quando as temperaturas externas diminuem.
A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação. Isto significa que se

IeJ

o ambiente tem janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação
cruzada. Também deve-se atentar para os ventos predominantes da região e para o entorno, pois este pode
alterar significativamente a direção dos ventos.

K

O uso de resfriamento artificial será necessário para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por
calor.
o

Onde a umidade relativa do ar for muito baixa e a temperatura do ar estiver entre 21 e 30 C, a umidificação do
L

ar proporcionará sensações térmicas mais agradáveis. Essa estratégia pode ser obtida através da utilização
de recipientes com água e do controle da ventilação pois esta é indesejável por eliminar o vapor proveniente
de plantas e atividades domésticas.

Fonte: Projeto de Norma de Desempenho Térmico de Edifícios – Parte 3 – Zoneamento Bioclimático Brasileiro

97

4.7

SOFTWARE ENERGYPLUS

O ENERGYPLUS é um programa de simulação desenvolvido pelo Departamento de
Energia dos Estados Unidos e pelas Universidades de Illinois e da Califórnia para
modelar edifícios com todos os elementos associados a desempenho térmico e
conservação de energia, como ganhos e perdas de calor, ventilação e ar
condicionado e seus equipamentos.
Como qualquer programa de simulação, é necessária a inserção de dados com a
descrição do edifício que será modelado, sua envoltória e clima local. O programa
gera seus dados de saída em arquivos que precisam ser processados em planilha
eletrônica para o tratamento e análise dos resultados.
No início da década de 1970, as estatísticas norte-americanas registravam um
consumo de energia crescente, destacando as edificações como o maior elemento
consumidor. Dessa forma, programas de computador foram criados para minimizar
este problema. Surgindo assim o NBLSD, um dos primeiros softwares para
simulação desempenho térmico e energético de edifícios. Posteriormente, o NBLSD
deu origem a duas vertentes de programas, o BLAST (Building Loads Analysis and
System Thermodynamics) e o DOE-2 (United States Department of Energy Building
Loads Analisis Software), desenvolvidos no final da década de 1970 e meados de
1980, como ferramentas de simulação.
Posteriormente, surgiu a idéia de realizar a fusão entre o BLAST e o DOE-2, o que
fez surgir o ENERGYPLUS, uma ferramenta de simulação muito mais completa e
eficaz, aproveitando o que havia de melhor em cada programa. A criação deste novo
programa está relacionada diretamente a melhoria de seus antecessores, BLAST e
DOE-2. Estes ainda podem ser usados e possuem ferramentas válidas de
simulações, mas alguns de seus componentes já se tornaram obsoletos.
Ambos foram programados na antiga versão do FORTRAN e usaram características
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que poderiam limitar novas compilações. Sua estrutura “spaghetti code” comum
nesse tipo de programa, conecta vários programas diferentes, dificultando
atualizações e manutenções. Isso ocorre porque ao modificar dados do programa,
causa-se uma certa confusão entre informações existentes e as novas, sem saber
ao certo o que poderia acontecer com seu funcionamento.
Diante da ineficiência do BLAST e DOE-2 em alguns pontos, a complexidade de sua
estrutura (que para ser modificada acarretaria custos e tempo excedentes) e a
necessidade crescente de um programa mais completo, que pudesse simular gastos
de energia em edifícios, optou-se pelo desenvolvimento de um outro programa. Este
partiu de ferramentas existentes nos outros dois, porém com a possibilidade de ser
constantemente atualizado. Criou-se assim o ENERGYPLUS.
O ENERGYPLUS é um programa de analise energética e simulação térmica,
ventilação, iluminação e custos energéticos que propicia aos arquitetos e
engenheiros o maior aproveitamento possível de técnicas passivas de obtenção do
conforto ambiental, podendo também fazer cálculos relativos ao ar condicionado e
custos de energia.
O ENERGYPLUS pode calcular os ganhos e perdas de calor baseando-se nas
condições dos usuários, características da envoltória do edifício e seus elementos
para gerar a resposta térmica da envoltória assim como dimensionar sistemas de ar
condicionado e iluminação.
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4.7.1

ESTRUTURA DO ENERGYPLUS

Figura 12 - Estrutura do EnergyPlus / Fonte: Traduzido do Manual do EnergyPlus

O EnergyPlus conecta e gerencia vários módulos de simulação (conforme Figura
12), sendo capaz de simular simultaneamente as variáveis envolvidas no resultado
térmico do edifício. Esta é a principal inovação entre o EnergyPlus e seus
antecessores BLAST e DOE-2, que realizavam simulações seqüenciais entre o
edifício e os sistemas de climatização.
Para iniciar uma simulação, colocam-se informações sobre o clima do local onde se
encontra o edifício, assim como todas as informações referentes à sua geometria e
materiais constituintes. O edifício é separado em zonas térmicas, que consistem em
ambientes possuidores de condições térmicas semelhantes, podendo ser uma sala
ou um conjunto de salas.
O programa faz a interação de trocas de calor entre estas zonas de acordo com
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seus materiais e características e as variáveis climáticas externas a elas.
O algoritmo utilizado pelo programa é bem complexo, e não será alvo de discussões
no presente trabalho. Porém, podem ser ressaltados os conceitos de cálculo
representados pelo algoritmo do EnergyPlus, através do balanço térmico, onde o
programa baseia-se em equações de conservação de energia aplicados a cada
elemento de vedação, computando todos os ganhos e perdas de calor pelos
componentes do edifício, considerando efeitos por radiação, condução em regime
transitório e convecção na superfície interior e exterior do edifício durante
determinado período.

4.7.1.1

Dados de Clima

É possível simular dados climáticos anuais ou usar o conceito de dias típicos de
verão e inverno, como exigido pelo Projeto de Norma de Edifícios Habitacionais Até
Cinco Pavimentos.

4.7.1.2

Modelo de radiação solar difusa e direta

Calcula a radiação solar difusa e direta em superfícies expostas ao sol. Calcula a
penetração da radiação solar em aberturas protegidas ou não com brises, persianas
e o desempenho de vidros.

4.7.1.3

Luz natural

O programa inclui cálculos luminotécnicos que permitem a associação da luz natural
e artificial com a finalidade de economizar energia.

4.7.1.4

Ar condicionado

É possível simular sistemas de ar condicionado.
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5.

PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

Os pré-fabricados de concreto (Foto 10) tiveram grande participação na construção
civil após a 2ª guerra mundial, quando cidades inteiras precisavam ser reedificadas.
Nesta conjuntura, o papel da industrialização de elementos construtivos era a
resposta técnica às necessidades de rapidez e racionalidade na construção de
edifícios (Campos 2004 (a)).
No Brasil, a pré-fabricação de elementos em concreto para a construção data do
final dos anos 50 (Campos 2004 (b)). Culminado seu uso na década de 80 devido à
publicação de normas técnicas, programas de incentivo e o emergente mercado dos
pré-fabricados leves de concreto. Porém, a utilização destes ainda tinha a marca de
monotonia herdada pela padronização maciça de edifícios construídos com esta
tecnologia após a segunda guerra mundial.

Foto 10 - Pré-fabricados de Concreto / Fonte: Premo (2004)

Atualmente a pré-fabricação de elementos de concreto para a construção civil, assim
como os painéis leves de vedação, está quebrando os velhos estigmas relativos à
padronização estética provocada pela rigidez da produção em série. As novas
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tecnologias referentes aos fluxos de informação, permitem uma grande versatilidade
na produção, de acordo com as exigências de cada obra (Bruna 2002). Embora
ainda existam problemas relativos às questões de desempenho, a tendência atual é
de crescimento do emprego destes elementos de vedação.
A ABCIC (2005) enfatiza o crescimento do uso de painéis pré-fabricados leves de
concreto, destacando o interesse de grandes construtoras em aplicar este tipo de
solução para fachadas de edifícios, devido a grande variabilidade de tipos,
dimensões, acabamentos e cores, além das vantagens apontadas por ela como:
grande velocidade de montagem; elevada produtividade; redução de serviços
complementares; redução dos prazos de entrega; menor custo de manutenção;
redução de improvisações no canteiro e melhor planejamento.

5.1

PRÉ-FABRICADOS LEVES DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO

Os painéis pré-fabricados de concreto para fachadas têm a mesma função da
alvenaria de vedação: proteger os ambientes internos dos edifícios do clima e
intempéries. Porém com outras vantagens construtivas agregadas.
Este tipo de fechamento foi criado com o intuito de substituir a tradicional alvenaria
para reduzir o tempo de execução e quantidade de mão de obra envolvida,
diminuindo dessa forma os custos em virtude da menor quantidade de peças a
compor o fechamento (e aumento do seu tamanho). Este fato é enfatizado por
Franco & Sabattini 2002 (a), ao afirmarem que os serviços relacionados ao
fechamento vertical dos edifícios representam de 30 a 60% do custo total da obra.
A vedação externa com painéis pré-fabricados leves de concreto vem juntar-se à
racionalidade das estruturas pré-fabricadas transformando o conjunto em sistema
construtivo que tende a transformar o canteiro de obra em canteiro de montagem de
peças prontas, como idealizaram muitos arquitetos do período moderno.
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Os painéis pré-fabricados leves de concreto passaram a ser aplicados em maiores
quantidades em um contexto onde a busca pela diminuição de custos das obras é
fator primordial para a sobrevivência das construtoras diante das constantes crises
econômicas que o país vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Segundo
Franco & Sabattini 2002 (b), a aplicação dos painéis pré-fabricados, ou “paredes
industrializadas” em fachadas é uma das vertentes que busca otimizar lucros de
obra (a segunda é referente à alvenaria estrutural).
Sobre os elementos pré-fabricados de concreto em geral, embora já possuíssem
grandes vantagens construtivas na sua aplicabilidade na construção civil, ainda
acarretavam

certas

dificuldades

econômicas,

de

transporte

e

manuseio,

principalmente devido ao peso. Nesse contexto, as novas tecnologias propiciaram a
criação de elementos mais leves, alguns com o uso de fibras variadas em sua matriz
gerando produtos com resistências semelhantes aos tradicionais, agregando-se
vantagens quanto ao transporte, racionalização construtiva e diminuição de cargas
em fundações.
Os painéis pré-fabricados leves de concreto voltados à vedação enquadram-se
nestas circunstâncias. Hoje há disponíveis diversos tipos de painéis de fachada
produzidos em várias regiões do Brasil. Devem-se destacar também, que muitas
vezes, estes sistemas são associados a divisórias internas com conceitos
semelhantes como as paredes de gesso acartonado ou dry-wall.

5.2

TIPOS DE PAINÉIS

Segundo Franco & Sabattini 2002 (a), a vedação vertical pode ser classificada
quanto: à posição (interna ou externa ao edifício); técnica de execução (acoplamento
a seco ou a úmido); densidade superficial (leve ou pesada); estruturação
(autoportante ou estruturada); continuidade do pano;

continuidade superficial;

quanto à removibilidade e quanto ao grau de industrialização (artesanal,
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racionalizada e pré-fabricada). Além disso, pode ser classificado também quanto à
forma geométrica e estrutural (Oliveira 2002 appud. ACI). Esta última classificação é
a adotada pelo presente trabalho, onde os painéis são divididos em: maciços, duplos
ou sanduíches, alveolares e nervurados.

5.2.1

MACIÇOS

Figura 13 – Painel maciço / Fonte: Adaptado de Premo (2004)

5.2.1.1

Definição

Os painéis maciços (Figura 13) são elementos de concreto armado autoportantes
com seção transversal não oca constituída de apenas uma tipologia.

5.2.1.2

Dimensões e Fabricação

Possuem dimensões variadas, com liberdade de formatos, por serem moldados em
formas especificadas para cada obra, com limitações apenas a respeito do
transporte, utilizam-se geralmente 3,15m de altura e 7m de comprimento segundo o
Fabricante Munte (2004).

Outros fabricantes, como Precon (2004), produzem

painéis maciços com espessuras de dez a dezoito centímetros, com comprimento
até doze metros e altura até três metros e meio. As peças são moldadas em formas
sobre mesas basculantes e posteriormente lavadas, jateadas ou tratadas com
superfície específica Munte (2004).

5.2.1.3

Fixação

São fixados na estrutura através de “inserts” metálicos, tanto os painéis da Munte
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quanto os da Precon. A estrutura de fixação é muito semelhante à dos painéis
duplos, conforme Figuras 15 e 16.

5.2.1.4

Acabamentos

Podem ter acabamentos variados, com concreto aparente, texturas, granilha,
cerâmica ou granito (Precon 2004). Internamente pode-se optar por ligações
embutidas “que permitem utilizar diretamente a face interna do painel para pintura e
o contrapiso para acabamento final, ou aparente, para acabamento com piso
elevado ou dry-wall interno” (Munte 2004).

5.2.1.5

Juntas

As juntas podem ser simples, vedadas com mastique elástico (Precon 2004), ou de
duas fases com câmara de descompressão e caminho para escoar água infiltrada,
fechadas com mastique ou abertas (Munte 2004), de maneira semelhante aos
painéis duplos (Figuras 17 e 18).

5.2.2

DUPLO OU SANDUÍCHE

Figura 14 – Painel duplo / Fonte: Adaptado de Premo (2004)

5.2.2.1

Definição

Os painéis do tipo duplo (Figura 14) são aqueles que possuem duas camadas de
concreto, ou concreto reforçado com fibra de vidro, preenchidas por outro material
entre elas, geralmente um isolante térmico como lã de vidro.

5.2.2.2

Dimensões e Fabricação
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Os painéis que costumam ter de dez a vinte centímetros de espessura total, com
altura de um a três metros e largura de dois a seis metros. A espessura das placas
que constituem os painéis variam de um a dois centímetros. A espessura do isolante
térmico entre duas placas costuma ser entre cinco e dez centímetros. Normalmente
são fabricados com concreto reforçado com fibra de vidro, chamados também de
GFRC Glass Fiber Reinforced Concrete, para uma maior resistência a impactos.
Segundo Brito et. al. (2004) há três processos principais de produção do GFRC, são
eles:
Adaptações de processos das indústrias de cimento-amianto e plásticos
reforçados: são métodos de produção que oferecem maior capacidade de
incorporação de fibras, porém com alto custo, por isso não são muito utilizados.

Foto 11 – Pré-mistura para produção de placas de GFRC / Fonte: Pavi do Brasil

Pré-mistura: os métodos para produção de painel GFRC utilizam os mesmos
equipamentos e técnicas usadas para pré-fabricar peças de concreto convencional.
Os materiais são pré-misturados e lançados nas formas, ocorrendo prensagem ou
moldagem. O uso das fibras fica na ordem de 2 % e 3,5% da massa dos outros
sólidos secos. É a forma de produção do GFRC com menor custo (Foto 11).

Métodos de projeção: promovem a distribuição bidimensional das fibras, gerando
componentes com o dobro da resistência mecânica dos painéis obtidos por pré-
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mistura. Na projeção direta, onde as fibras e o compósito são projetados na
superfície da forma, utiliza-se em média 5% de fibras. “As camadas de compósito
são projetadas sucessivamente, com espessura aproximada de 7 mm, sendo cada
uma compactada manualmente, devendo as camadas ser aplicadas e compactadas
antes do início da pega da camada anterior. A própria projeção já proporciona
compactação parcial do compósito, mas deve ser completada com a compactação
manual. A projeção direta é indicada tanto para formas simples como para as
complexas.” (Brito et al. 2003)

5.2.2.3

Fixação

São feitas com inserts, peças, parafusos e buchas em aço inox ou galvanizadas,
conforme as Figuras 15 e 16.

Figura 15 – Fixação inferior do painel de GFRC / Adaptado de Pavi do Brasil
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Figura 16 – Fixação superior do painel de GFRC / Adaptado de Pavi do Brasil

5.2.2.4

Acabamentos

O acabamento pode ser feito em granilha em várias cores e já vem aplicado de
fábrica. Após a colocação dos painéis em obra, a fachada é revisada e têm possíveis
imperfeições preenchidas.

5.2.2.5

Juntas

Na interface vertical entre painéis, usa-se o sistema de câmara de descompressão
para escoar água infiltrada, que é coletada por canoplas e selantes do lado interno,
conforme Figura 17. Quanto às juntas horizontais, possuem encaixe macho-e-fêmea
e vedação com selantes, de acordo com Figura 18.

Figura 17 – Juntas verticais de GFRC / Fonte: Adaptado de Pavi do Brasil
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Figura 18 - Juntas horizontais de GRFC / Fonte: Adaptado de Pavi do Brasil

5.2.3

ALVEOLAR

Figura 19 – Painel Alveolar / Fonte: Premo (2004)

5.2.3.1

Definição

Os painéis alveolares (Figura 19) são aqueles que possuem partes ocas intercaladas
com partes maciças ao longo da peça toda. Segundo o fabricante Munte (2004), são
peças planas de concreto protendido autoportante, com alvéolos vazios em seu
interior.

5.2.3.2

Dimensões e Fabricação:

O comprimento das peças é variável, com a possibilidade de atingir até quinze
metros, porém com largura padronizada, de um metro e vinte, conforme a Figura 20,
ou altura de doze metros e largura de um metro e vinte e cinco (Cassol 2004) ambos
com encaixes do tipo macho-e-fêmea. A espessura total varia de quinze a vinte e
cinco centímetros. São Fabricados sobre pistas de protensão com equipamentos de
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extrusão e posteriormente cortados. O posicionamento dos painéis na fachada pode
ocorrer de modo horizontal ou vertical (Figura 21 e Foto 12). Além disso, podem ser
abertos vãos para a instalação de esquadrias, com dimensões especificadas pelo
fabricante.

Figura 20 – Painel Alveolar / Fonte: Munte (2004)

5.2.3.3

Fixação

Após o encaixe dos painéis, estes são fixados à estrutura através de ligações
metálicas, que segundo Premo (2004), suportam movimentações entre estrutura e
fachada, esforços horizontais e dilatação térmica dos materiais (Figura 22).
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Figura 21 – Posicionamento horizontal dos painéis alveolares / Fonte: Munte (2004)

Foto 12 - Posicionamento vertical dos painéis alveolares / Fonte: Preconcretos (2004)
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Figura 22 – Detalhes de fixação dos painéis alveolares / Fonte: Munte (2004)

5.2.3.4

Acabamentos

As superfícies das peças podem ser deixadas ao natural, concreto liso, pintado ou
revestidos em fábrica com textura de espessura de até 2 cm.

5.2.3.5

Juntas

As juntas longitudinais entre painéis, com encaixe macho-e-fêmea, são preenchidas
com argamassa não-retrátil e impermeabilizadas externamente com mastique para
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garantir a estanqueidade. As transversais são vedadas com mastique e arrematadas
por frisos de alumínio pintado.

5.2.4

NERVURADO

Figura 23 – Painel Nervurado / Fonte: Premo 2004

5.2.4.1

Definição:

Os painéis nervurados possuem nervuras posicionadas ortogonalmente à sua
estrutura principal de maneira a enrijecer o conjunto, conforme a Figura 23. Segundo
Premo (2004), podem ser produzidos em concreto armado ou concreto protendido,
funcionando

como

vedação

ou

como

laje,

dependendo

apenas

de

seu

posicionamento.

5.2.4.2

Dimensões e Fabricação:

As peças podem ter largura variável, de 1,25m, 2,00m ou 2,50m e as nervuras altura
de 0,30m, 0,40m, 0,60m e 0,80m, conforme Figura 24 e comprimentos variáveis de
7,5m a 18m. Podem ser abertos vãos nos painéis para a instalação de esquadrias,
com dimensões especificadas pelo fabricante. São Fabricados sobre pistas de
protensão com equipamentos de extrusão e delimitadores de comprimento (Premo
2004).
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Figura 24 – Dimensões máximas dos painéis nervurados / Fonte: Premo (2004)

5.2.4.3

Fixação

Os painéis são fixados à estrutura superior através de parafusos metálicos com
arruelas e porcas galvanizadas e arruelas de neoprene para garantir a vedação das
porcas. Outra possibilidade é a fixação por consolos presentes nas faces internas
dos painéis, conforme a figura 25.

Figura 25 – Fixação dos painéis nervurados na estrutura / Fonte: Premo (2004)

115

5.2.4.4

Acabamentos

As superfícies das peças podem ser deixadas ao natural, concreto liso, pintado ou
revestidos em fábrica com textura de espessura de até 2 cm.

5.2.4.5

Juntas

As juntas são preenchidas com argamassa não-retrátil e impermeabilizadas
externamente com mastique para garantir a estanqueidade.
5.3

COMENTÁRIOS

Diante do exposto neste capítulo, cujo objetivo foi apresentar um panorama dos
painéis de concreto pré-fabricados, no presente trabalho foram adotados os tipos de
painéis que são mais adequados à aplicação em edificações habitacionais, são eles:
maciço, alveolar e duplo, cujas descrições mais detalhadas encontram-se no item
2.1.
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6.

ANÁLISE PELO MÉTODO SIMPLIFICADO

No método simplificado, foram calculados os valores da transmitância e
capacidade térmicas dos painéis estudados (Tabela 22 e Gráficos 5 e 6) através dos
métodos apresentados na Norma de Desempenho Térmico para Edificações
presentes. Os referidos cálculos foram efetuados para painéis alveolares, duplos e
maciços e estão detalhados no ANEXO A. Sobre os painéis duplos (GFRC), cuja
transmitância térmica é 0,37 W/(m².°C), pode-se afirmar que possuem a menor
transmitância térmica em comparação com os demais, sendo o valor encontrado
adequado ao projeto de norma em todas as zonas bioclimáticas, demonstrando suas
características isolantes. Quanto à sua capacidade térmica, cujo valor é 16
kJ/(m².°C), mostra-se muito baixa em relação aos valores de norma, resultando em
uma inércia térmica inadequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras.
Os painéis alveolares têm comportamento semelhante aos painéis duplos, no
possuem maior transmitância térmica, 1,85 W/(m²°C), sendo este valor adequado a
todas as zonas bioclimáticas. A respeito da sua capacidade térmica, é também muito
baixa, 55 kJ/(m²°C), valor não inaceitável para as zonas de 1 a 7.
Já os painéis maciços, embora possuam uma transmitância alta, 3,70 W/(m²°C), são
adequados para as zonas 3 a 8 se pintados ou revestidos com cores claras. São os
únicos painéis cuja capacidade térmica atende aos valores normalizados para todas
as regiões, 330 kJ/(m².°C), o que já era esperado devido à sua maior massa.
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Tabela 22 - Dimensões e características dos painéis
Painel Maciço

Painel Alveolar

Painel Duplo

3,70

1,85

0,37

Transmitância Térmica
(W/(m².°C))
Não Atende zonas 1 e
Conclusão:

2 e cores escuras nas Atende todas as zonas

Atende todas as zonas

zonas 3 a 8
Capacidade Térmica
330

55

16

(kJ/(m².°C))

Conclusão:

Atende todas as zonas

Não Atende zonas 1 a Não Atende todas as
7

zonas

Transmitância Térmica (Wm²°C)

Transmitância Térmica
4

3,7

3,5
TransmitânciaTérmica dos
Painéis

3
2,5

Transmitância Máxima p/
Zonas 1 e 2 e p/ Cores
Escuras nas Zonas 3 a 8

1,85

2
1,5

Transmitância Máxima p/
Cores Claras p/ Zonas 3 a 8

1

0,37

0,5
0
Painel Maciço

Painel Alveolar

Painel Sanduíche

Gráfico 5 – Transmitância dos painéis estudados
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Capacidade Térmica (Kj/m²°C)

Capacidade Térmica
350

330

300
250

Capacidade Térmica dos
Painéis

200

Capacidade Térmica Mínima p/
zonas 1 a 7

150

Capacidade Térmica Mínima p/
Zona 8

100

55

50

16

0
Painel Maciço

Painel Alveolar

Painel Sanduíche

Gráfico 6 – Capacidade Térmica dos painéis estudados

Diante dos problemas apresentados pelos painéis pelo método simplificado, parte-se
para a análise detalhada dos mesmos através das simulações com o software
EnergyPlus. Como citado anteriormente, a etapa prática do trabalho foi subdividida
em simulações exploratórias e simulações conclusivas.
A primeira etapa das simulações, as exploratórias, tem objetivo de obter dados de
orientação para gerar as alterações de projetos a serem simuladas na segunda
etapa de simulações, as simulações conclusivas, que por sua vez irão gerar as
recomendações projetuais de uso dos painéis pré-fabricados leves de concreto nas
zonas bioclimáticas brasileiras. Os Capítulos 7 e 8 apresentam os resultados das
simulações pelo método detalhado.
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7.

MÉTODO DETALHADO 1ª ETAPA – SIMULAÇÕES
EXPLORATÓRIAS

As simulações exploratórias têm seus resultados gerais expressos na Tabela 23,
que mostra o desempenho dos painéis segundo os critérios de norma e a
porcentagem do dia típico em conforto para cada zona bioclimática.
Tabela 23 – Quadro geral dos resultados das simulações exploratórias*
Zona 1 Curitiba

Zona 3 São
Paulo

Verão

Fora do m ínim o Fora do m ínim o

Inverno

Fora do m ínim o Fora do m ínim o

Melhor
Desem penho
Pior
Desem penho
Conforto
verão**
Conforto
inverno**

Diretrizes
verão

Diretrizes
Inverno

Zona 4 Brasília
Dentro do
m ínim o
Dentro do
m ínim o/int.

Zona 6 Cam po
Grande

Zona 7 Cuiabá

Zona 8 Salvador

Fora do m ínim o Fora do m ínim o Fora do m ínim o
Dentro do
m ínim o/int.

Dentro do
m ínim o/int.

Maciço

Maciço

Maciço

Maciço

Alveolar

Alveolar

Alveolar

Alveolar

Alveolar

Alveolar

25%

19%

56%

0%

0%

0%

0%

0%

42%

92%

71%

100%

Cores claras
Ventilação – a
partir de 15h até
10h da manhã
Exposição das
aberturas e
estanqueidade
Aumento da
massa interna
Aquecimento
artificial

Maciço/Sanduíche Maciço/Sanduíche

Dentro do
m ínim o/int.

Cores claras
Cores claras
Cores claras
Ventilação – a
Ventilação – a
Ventilação – a
partir de 16:30h
partir de 15h até
partir de 15h até
10:30h da manhã - até 11h da manhã - 10:30h da manhã Proteção das
Proteção das
Proteção das
aberturas
aberturas
aberturas
Exposição das
aberturas e
estanqueidade
Aumento da
massa interna
Aquecimento
passivo

Não necessita
alterações
Exposição das
aberturas e
estanqueidade
apenas para
otimizar

Não necessita
alterações

Cores claras
Ventilação – a
partir de 17h até
10h da manhã Proteção das
aberturas

Não necessita
alterações

Cores claras
Ventilação – todo
o tempo - Proteção
das aberturas

Não necessita
alterações

*São Paulo e Curitiba simuladas sem calor gerado internamente
** Porcentagem do dia típico com conforto ao usuário

Embora a análise simplificada tenha mostrado diferenças entre as características
térmicas dos painéis, destacando o maciço como o de maior inércia térmica, o duplo
como o de maior isolamento térmico e o alveolar também com características
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isolantes, as simulações realizadas demonstraram certas semelhanças entre o
comportamento dos painéis nas seis zonas bioclimáticas estudadas, tanto para os
períodos de verão como inverno.
Em todas as regiões, o painel maciço teve um desempenho um pouco melhor que o
dos outros, enquanto o painel alveolar registrou o pior desempenho. Apesar de o
painel maciço destacar-se na maioria das simulações, o resultado foi diferente do
esperado, pois este, mais pesado que os demais deveria, teoricamente, ter se
sobressaído com mais ênfase do que ocorreu.
O pior desempenho geral dos painéis foi obtido em Curitiba e São Paulo nos dias
típicos de verão e inverno, e Cuiabá e Salvador no dia típico de verão. O melhor
desempenho dos painéis ocorreu em Brasília, onde todos atingiram pelo menos o
critério mínimo exigido em norma, conforme a Tabela 23. Os itens 7.1 a 7.6 mostram
de maneira detalhada os resultados obtidos pelas simulações exploratórias em cada
zona bioclimática simulada.
7.1

ZONA 1 – CURITIBA

A seguir são apresentados os gráficos (Gráficos 7 a 10) referentes ao desempenho
dos painéis na zona bioclimática 1, cidade de Curitiba.
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Gráfico 7 - Zona 1 – Curitiba - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B para os três
tipos de fechamentos externos

Temperatura (°C)

Zona 1 - Curitiba - Janelas a Oeste - Verão Comparação - Dormitório B
34

Exterior: Temperatura de
bulbo seco [C](Hora)

32
30

DORM_B_MACIÇO:Temperatu
ra do ar[C](Hora)

28

DORM_B_GFRC:Temperatura
do ar[C](Hora)

26

DORM_B_ALVEOLAR:Temper
atura do ar[C](Hora)

24

Temperatura Máxima de
Conforto

22

Tendência Média

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Hora (h)

Gráfico 8 - Zona 1 – Curitiba - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos

Temperatura (°C)

Zona 1 - Curitiba - Janelas a Sul - Inverno Comparação - Dormitório B
20

Exterior: Temperatura de bulbo
seco [C](Hora)

15

DORM_B_MACIÇO:Temperatur
a do ar[C](Hora)

10

DORM_B_GFRC:Temperatura
do ar[C](Hora)

5

DORM_B_ALVEOLAR:Temper
atura do ar[C](Hora)

0
1

4

7

10

13 16

Hora (h)

19

22

Temperatura Mínima de
Conforto
Tendência Média
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Gráfico 9 – Zona 1: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de verão

Período do dia típico de verão em
Conforto/Desconforto

25%
Desconforto
Conforto
75%

Gráfico 10 – Zona 1: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de inverno

Período do dia típico de inverno em
Conforto/Desconforto

Desconforto

100%
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Na zona bioclimática 1, na qual foram utilizados dados da cidade de Curitiba, os três
painéis mostraram-se inadequados na primeira simulação tanto para o dia típico de
verão quanto para o dia típico de inverno, conforme a Tabela 23.
As temperaturas do ar interno no dia típico de verão apresentaram-se acima das
externas, não atendendo nem mesmo ao critério mínimo de desempenho térmico.
No dia típico de inverno, as temperaturas internas apresentaram-se abaixo de 12°C,
que é o valor mínimo normalizado com a presença de 1000W de calor gerado
internamente, para a zona 1. Portanto, já era esperado que os painéis não
propiciassem desempenho térmico adequado com uma simulação sem fonte interna
de calor.
Este fato ocorreu em virtude das características climáticas da cidade em questão,
com grande amplitude térmica entre as estações do ano consideradas. Os painéis
não possuem massa suficiente para terem a inércia térmica necessária e se
adequarem aos padrões da zona bioclimática 1. Além disso, as paredes internas de
gesso acartonado que também não possuem inércia adequada a esta região,
provavelmente prejudicaram ainda mais os resultados obtidos.
Deve-se destacar, entretanto que nesta primeira simulação não foram consideradas
fontes internas de calor nos ambientes, pois o intuito foi analisar apenas o
desempenho dos componentes estudados. Além disso, foram usadas cores escuras
para o revestimento externo dos painéis, (85% de absortância) o que certamente
aumentou significativamente a temperatura máxima interna no verão.
7.1.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS

No dia típico de verão, os resultados mostraram altas temperaturas internas (Gráfico
7) com o emprego dos três tipos de fechamento utilizados. O melhor desempenho foi
do painel maciço, que conseguiu minimizar a temperatura do ar externo com mais
ênfase. Contudo, o período de horas onde isso acontece (a temperatura do ar
interno é menor que a do externo) é semelhante ao dos outros dois painéis. Durante
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a tarde o painel maciço proporciona temperaturas internas mais amenas, porém, à
noite estas apresentam um incremento apreciável, devido ao excesso de ganhos de
calor ocorridos durante todo o dia. Os outros dois painéis têm desempenho
semelhante entre si um pouco abaixo do desempenho do maciço, considerando-se
que estes propiciam maiores temperaturas internas no período da tarde, devido ao
menor atraso térmico.
No dia típico de inverno, Gráfico 8, nota-se que o painel maciço conseguiu manter a
temperatura interna um pouco acima da proporcionada pelos outros dois painéis,
porém o comportamento geral é muito semelhante. Portanto, mesmo diante das
pequenas diferenças no desempenho, nenhum dos três painéis atende aos
requisitos mínimos normalizados para a análise detalhada para os dias típicos de
verão e inverno.
7.1.2

CONFORTO DO USUÁRIO

A respeito do conforto do usuário, considera-se o valor de 27°C como temperatura
máxima para o dia típico de verão e 17°C como mínima para o inverno, de acordo
com valores do critério superior para conforto presentes no Projeto de Norma de
Desempenho de Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos para as zonas 1 a 7.
Dessa forma, no dia típico de verão (Gráfico 9), os três tipos de painéis
proporcionam conforto durante período de aproximadamente seis horas, das 4 às 10
horas da manhã (25 % do tempo em média). No dia típico de inverno (Gráfico 10), as
temperaturas internas estão muito abaixo da considerada para conforto do usuário
durante todo o dia.
Portanto tem-se um período médio de 75% em desconforto no verão e 100% no
inverno. Estes dados evidenciam ainda mais a necessidade de alterações no projeto
do edifício com os fechamentos estudados.
7.1.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
Para melhorar o desempenho dos três tipos de painéis no verão, a primeira atitude
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seria colocar cores claras nas paredes externas para diminuir ganhos de calor, pois
na análise simplificada isso já se mostrava necessário para os painéis maciços e
duplos.
Além disso, é de suma importância proteger as aberturas da radiação solar direta e
aumentar a ventilação, pois as simulações consideraram as janelas fechadas e a
troca de ar ocorrendo apenas por infiltração de 1 volume por hora por ambiente, o
que é claramente insuficiente para esta região.
Durante o inverno, as baixas temperaturas internas obtidas, mostram que nenhum
dos três painéis consegue alcançar os valores de temperatura normalizados para a
análise detalhada. No entanto, o painel maciço tem desempenho melhor à medida
que consegue reter mais calor que os outros dois, devido à sua maior massa,
lembrando que é o único painel com capacidade térmica adequada aos valores da
análise simplificada.
Apesar disso, sabe-se que seria imprescindível a existência de uma fonte interna de
calor nos ambientes, pois o clima de Curitiba não permite que se consiga o conforto
no inverno apenas com técnicas passivas de aquecimento. Nesse contexto podemse destacar os critérios do Projeto de Norma de Desempenho para Habitações até
Cinco Pavimentos que exigem a simulação computacional para as zonas
bioclimáticas 1 e 2 com fonte interna de calor de 1000 W, o que certamente auxiliaria
pode proporcionar conforto ao usuário.
Outro fator que deve ter atenção especial é a estanqueidade das aberturas que no
verão devem ser protegidas do sol e permitir grande ventilação, mas no inverno
precisam ser expostas à radiação solar direta e muito bem vedadas para não se
perder calor por infiltração.
7.2

ZONA 3 – SÃO PAULO

A seguir são apresentados os Gráficos 11 a 14 referentes ao desempenho dos
painéis na zona bioclimática 3, cidade de São Paulo.
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Gráfico 11 – Zona 3 – São Paulo - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B para
os três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 12 - Zona 3 – São Paulo - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B para
os três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 13 – Zona 3: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de verão
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Gráfico 14 – Zona 3: Período de Médio conforto/desconforto no Dia Típico de inverno
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Na zona bioclimática 3, na qual foram utilizados dados da cidade de São Paulo, os
três painéis mostraram-se inadequados na primeira simulação tanto para o dia típico
de verão quanto para o dia típico de inverno na absoluta maioria dos casos,
conforme a Tabela 23. As temperaturas do ar interno tanto no dia típico de verão
quanto no de inverno apresentaram-se semelhantes às de Curitiba, também não
atendendo aos critérios mínimos de desempenho térmico para as duas estações do
ano.
Este fato ocorreu também em virtude das características climáticas da cidade em
questão, com grande amplitude térmica entre as estações do ano, o que não
permitiu aos painéis um bom desempenho, pois lhes faltou inércia térmica.
7.2.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS

No dia típico de verão, os resultados mostraram altas temperaturas internas (Gráfico
11) com o emprego dos três tipos de fechamentos utilizados, sendo o melhor
desempenho do painel duplo, que consegue minimizar a temperatura do ar externo
com mais ênfase que os outros embora o maciço possua valores muito próximos. No
dia típico de inverno (Gráfico 12), o painel maciço proporcionou maiores
temperaturas internas que os outros dois painéis. O pior desempenho nos dois dias
típicos foi o do painel alveolar.
7.2.2

CONFORTO DO USUÁRIO

A respeito do conforto do usuário, considera-se o valor de 27°C como temperatura
máxima para o dia típico de verão e 17°C como mínima para o dia típico de inverno,
de acordo com valores superiores para conforto presentes no Projeto de Norma de
Desempenho de Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos para as zonas 1 a 7.
Dessa forma, no dia típico de verão (Gráfico 13), os três tipos de painéis
proporcionaram conforto durante períodos de aproximadamente cinco horas, de
modo análogo à Curitiba, das cinco às dez da manhã. No dia típico de inverno
(Gráfico 14), as temperaturas internas estão abaixo da considerada para conforto do
usuário, porém com menor ênfase que em Curitiba, o que já era esperado. Portanto
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tem-se um período de 83% em desconforto no verão e 100 % no inverno.
7.2.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
Em termos gerais há uma grande semelhança entre o desempenho dos painéis em
Curitiba e São Paulo, tornando as alternativas para melhorar seus desempenhos
similares. Para tanto, no verão seriam colocadas cores claras nas paredes externas,
proteção das aberturas da radiação solar direta e ventilação, principalmente no
período noturno.
Durante o inverno, as baixas temperaturas internas mostram que nenhum dos três
painéis consegue alcançar os valores de temperatura normalizados para a análise
detalhada. Assim como ocorre em Curitiba, onde o inverno é mais rigoroso, em São
Paulo o painel maciço tem desempenho melhor proporcionando maior atraso térmico
que os outros dois.
Para melhorar o desempenho no inverno, é necessário permitir a entrada de
radiação solar direta para aquecer o ambiente e ter aberturas estanques para não
haver perdas de calor.
7.3

ZONA 4 – BRASÍLIA

A seguir são apresentados os Gráficos 15 a 18 referentes ao desempenho dos
painéis na zona bioclimática 4, cidade de Brasília.
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Gráfico 15 - Zona 4 – Brasília - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 16 - Zona 4 – Brasília - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 17 - Zona 4: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de verão
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Gráfico 18 - Zona 4: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de inverno
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Na zona bioclimática 4, na qual foram utilizados dados da cidade de Brasília, os três
painéis mostraram-se adequados na primeira simulação tanto para o dia típico de
verão quanto para o dia típico de inverno na absoluta maioria dos casos, conforme a
Tabela 23. As temperaturas do ar interno no dia típico de verão mantiveram-se
dentro dos valores do critério mínimo do projeto de Norma para Edifícios
Habitacionais até Cinco Pavimentos, ou seja, abaixo das temperaturas externas com
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o uso dos painéis maciços e duplos. Apenas o painel alveolar deixou de atender aos
critérios normalizados para o verão.
No inverno, todos os painéis mostraram-se adequados, atingindo o critério mínimo
que corresponde à temperatura interna mínima diária de 12°C.
7.3.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS.

No dia típico de verão, os resultados mostraram temperaturas internas adequadas
(Gráfico 15), com o emprego dos três tipos de fechamentos utilizados, não se
enquadrando nos critérios normalizados apenas o painel alveolar. Destaca-se o
painel maciço com melhor desempenho tanto no verão quanto no inverno, pois
consegue minimizar com maior ênfase as altas temperaturas no verão e proporciona
maiores temperaturas no inverno que os outros tipos (Gráfico 16).
7.3.2

CONFORTO DO USUÁRIO

Considerando-se também o valor de 27°C como temperatura máxima para o dia
típico de verão e 17°C como mínima para o inverno, de acordo com valores
superiores para conforto presentes no Projeto de Norma de Desempenho de
Edifícios Habitacionais até Cinco Pavimentos para zonas 1 a 7. O painel tipo duplo
(GFRC) obtém maior número de horas dentro da temperatura de conforto no verão,
seguido do maciço e por último o alveolar. O período de conforto fica compreendido
aproximadamente entre duas da manhã e duas da tarde, 56 % do tempo em
conforto, conforme o Gráfico 17.
No dia típico de inverno (Gráfico 18), as temperaturas internas estão dentro da
considerada para conforto do usuário das uma da manhã até as três da tarde (42%
do tempo em conforto).
Portanto tem-se um período de 46% em desconforto no verão e 58% no inverno.
7.3.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
Diante dos resultados apresentados, no dia típico de verão seria necessário
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colocarem-se cores claras nas paredes externas ou proteção das aberturas da
radiação solar direta para o painel alveolar. Possivelmente uma destas alternativas
já possibilitaria o enquadramento das temperaturas internas proporcionadas por este
nos valores normalizados. Para os outros dois painéis, o maciço e o duplo, poder-seiam fazer as mesmas alterações de modo a melhorar ainda mais os resultados
obtidos, enquadrando-os possivelmente nos critérios intermediários ou superiores,
melhorando as condições de conforto dos usuários.
Durante o inverno, as temperaturas internas mantêm-se adequadas aos critérios
normalizados. Dessa forma, atitudes para melhorar o desempenho no inverno,
poderiam ser tomadas para estes atingirem critérios intermediários ou superiores,
tais como a entrada de radiação solar direta para aquecer o ambiente ou aberturas
mais estanques para não haver perdas de calor.
7.4

ZONA 6 – CAMPO GRANDE

A seguir são apresentados os Gráficos 19 a 22 referentes ao desempenho dos
painéis na zona bioclimática 6, cidade de Campo Grande.
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Gráfico 19 - Zona 6 – Campo Grande - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B
para os três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 20 - Zona 6 – Campo Grande - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B
para os três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 21 - Zona 6: Período de conforto/desconforto no Dia Típico de verão
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Gráfico 22 - Zona 6: Período de conforto/desconforto no Dia Típico de inverno
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Na zona bioclimática 6, na qual foram utilizados dados da cidade de Campo Grande,
os três painéis mostraram-se inadequados na primeira simulação para o dia típico de
verão, enquanto no dia típico de inverno, estão dentro dos valores normalizados
conforme a Tabela 23. As temperaturas do ar interno no dia típico de verão
mantiveram-se acima das temperaturas externas com o uso dos três painéis em
todas as simulações.
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No dia típico de inverno, todos os painéis mostraram-se adequados, atingindo o
critério intermediário que corresponde à temperatura interna mínima diária de 15°C
ou superior com temperatura de 17°C.
7.4.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS

No dia típico de verão, os resultados mostraram temperaturas internas inadequadas,
conforme o Gráfico 19, com o emprego dos três tipos de fechamentos utilizados. O
painel duplo (GFRC) e o maciço têm desempenho muito semelhantes e um pouco
zcima do desempenho do alveolar.
No dia típico de inverno (Gráfico 20) a tendência de semelhança entre os painéis
duplo e maciço se mantém, gerando temperaturas um pouco maiores que as do
alveolar.
7.4.2

CONFORTO DO USUÁRIO

Durante o dia típico de verão, o conforto do usuário fica muito prejudicado, pois as
temperaturas internas ficaram acima dos 27°C considerados para conforto durante
todo o dia (Gráfico 21), ou seja, com 0% do tempo em conforto.
No inverno, devido às temperaturas externas não serem muito baixas, com a mínima
em torno de 13°C, os três painéis propiciaram aos ambientes internos temperaturas
acima de 15°C, atingindo conforto em 92% do período, de acordo com o Gráfico 22.

7.4.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
Dessa forma, assim como nas outras localidades estudadas, o dia típico de verão é
crítico, sendo necessário colocarem-se cores claras nas paredes externas, proteção
das aberturas da radiação solar direta e ventilação principalmente durante a noite
para diminuir a carga térmica no interior dos ambientes.
Durante o inverno, as temperaturas internas mantêm-se adequadas aos critérios
normalizados

segundo

atingindo

critérios

intermediários

e

superiores,

não
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necessitando quaisquer alterações.
7.5

ZONA 7 – CUIABÁ

A seguir são apresentados os Gráficos 23 a 26 referentes ao desempenho dos
painéis na zona bioclimática 7, cidade de Cuiabá.
Gráfico 23 - Zona 7 – Cuiabá - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 24 - Zona 7 – Cuiabá - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 25 - Zona 7: Período Médio de conforto/desconforto no Dia Típico de verão
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Gráfico 26 - Zona 7: Período Médiode conforto/desconforto no Dia Típico de inverno
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Na zona bioclimática 7, na qual foram utilizados dados da cidade de Cuiabá, os três
painéis mostraram-se adequados na primeira simulação para o dia típico de verão
na maioria dos casos, enquanto no de inverno, estão dentro dos valores
normalizados conforme a Tabela 23 . As temperaturas do ar interno no dia típico de
verão mantiveram-se acima das temperaturas externas com o uso dos três painéis
na maior parte dos casos.
No inverno, todos os painéis mostraram-se adequados, atingindo o critério mínimo
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em poucas situações, estando a maioria enquadrada no critério intermediário que
corresponde à temperatura interna mínima diária de 15°C.
7.5.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS

No dia típico de verão, os resultados mostraram temperaturas internas adequadas
ao critério mínimo normalizado, conforme o Gráfico 23, com o emprego dos três
tipos de fechamentos utilizados. O melhor desempenho foi do painel maciço, que
proporcionou temperaturas mais baixas que os outros dois.
No

inverno,

as

temperaturas

enquadraram-se

nos

critérios

intermediários

normalizados com o uso dos três painéis, sendo o melhor desempenho o do painel
duplo (Gráfico 24).
7.5.2

CONFORTO DO USUÁRIO

Durante o dia típico de verão, embora os painéis se enquadrem nos critérios
mínimos do Projeto de Norma de Desempenho para Edifícios Habitacionais até
Cinco Pavimentos, o conforto do usuário fica muito prejudicado, pois as
temperaturas internas ficam acima de 27°C, valor considerado para conforto, em
todo o tempo (100%), conforme o Gráfico 25.
No inverno, devido às temperaturas externas serem amenas, os três painéis
propiciaram aos ambientes internos temperaturas acima de 15°C, atingindo conforto
em 71% do período, de acordo com o Gráfico 26 . Portanto, há problemas apenas no
verão, onde o tempo de desconforto é de 100 %.
7.5.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
O dia típico de verão em Cuiabá é crítico, atingindo temperaturas internas altíssimas,
próximas a 32°C, sendo necessário colocarem-se cores claras nas paredes
externas, proteção das aberturas da radiação solar direta e ventilação noturna
intensa para diminuir a carga térmica no interior dos ambientes. Não é recomendado
haver ventilação durante o dia aproximadamente das 10 horas da manhã até as 16

140

horas da tarde, pois as temperaturas externas são altas demais e a ventilação pode
incrementar ainda mais as temperaturas no período noturno.
Durante o inverno, as temperaturas internas mantêm-se adequadas aos critérios
normalizados atingindo critérios mínimo e intermediário, não necessitando quaisquer
alterações.
7.6

ZONA 8 – SALVADOR

A seguir são apresentados os Gráficos 27 a 29 referentes ao desempenho dos
painéis na zona bioclimática 8, cidade de Salvador.
Gráfico 27 - Zona 8 – Salvador - Temperatura do Ar no Dia Típico de Verão no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 28 - Zona 8 – Salvador - Temperatura do Ar no Dia Típico de Inverno no Dormitório B para os
três tipos de fechamentos externos
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Gráfico 29 – Zona 8: Período de conforto/desconforto no Dia Típico de Verão
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Na zona bioclimática 8, na qual foram utilizados dados da cidade de Salvador, os
três painéis mostraram-se inadequados na primeira simulação para o dia típico de
verão em todos os casos (Tabela 23). No dia típico de inverno, estão dentro dos
valores normalizados para esta estação do ano.
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Destaca-se que para esta zona bioclimática não seria necessário estudar as
condições de inverno, já que sua temperatura mínima é 20°C. Porém, como se trata
de região com clima quente e pequena amplitude térmica entre as estações do ano,
foram realizadas simulações para verificar se as temperaturas internas durante o
período de inverno seriam adequadas ao conforto térmico do usuário. Os resultados
das simulações para o dia típico de inverno demonstraram que de fato, em algumas
situações as temperaturas internas do dormitório com o uso dos painéis
ultrapassaram os valores normalizados para o verão (26°C). Isso ocorreu entre
17:00 e 19:00 horas do dia típico de inverno com o uso do painel alveolar.
Portanto, as temperaturas do ar interno no dia típico de verão mantiveram-se acima
das temperaturas externas com o uso dos três painéis em todas as simulações. No
inverno, todos os painéis mostraram-se adequados, ou melhor, com temperaturas
adequadas aos critérios do dia típico de inverno para esta zona, atingindo o critério
superior que corresponde à temperatura interna mínima diária acima de 17°C para
esta estação. No entanto, em simulações com o painel alveolar, as temperaturas
internas no período de inverno são inadequadas aos critérios do dia típico de verão,
ou seja, com valores acima de 26°C.
7.6.1

COMPARAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS

No dia típico de verão, os resultados mostraram temperaturas internas inadequadas
ao critério mínimo normalizado, conforme o Gráfico 27, com o emprego dos três
tipos de fechamentos utilizados. O melhor desempenho é do painel maciço e o pior é
o do painel alveolar. No dia típico de inverno (Gráfico 28), as temperaturas internas
estão adequadas aos critérios de inverno, porém, em algumas situações não
atingiram o critério mínimo de desempenho para o verão por serem muito altas.
7.6.2

CONFORTO DO USUÁRIO

Citando-se apenas o dia típico de verão, destaca-se o conforto do usuário fica muito
prejudicado, pois as temperaturas internas ficam acima de 26°C em 100 % do tempo
conforme o Gráfico 29.
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7.6.3

DIRETRIZES

PARA

CONTINUIDADE

DO

TRABALHO

E

NOVAS

SIMULAÇÕES
O dia típico de verão em Salvador é crítico, atingindo temperaturas internas
altíssimas, próximas a 35°C, sendo necessário colocarem-se cores claras nas
paredes externas, proteção das aberturas da radiação solar direta e ventilação
durante os períodos diurno e noturno.
7.7

SOBRE OS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES EXPLORATÓRIAS

Após a análise detalhada dos painéis pelas simulações exploratórias, aplicadas em
um edifício padrão para seis zonas bioclimáticas, pode-se dizer que estes, de modo
genérico tiveram desempenhos muito próximos.
Percebe-se que os painéis leves escopo deste trabalho tem melhor desempenho em
regiões com clima mais ameno, tomando como base a cidade de Brasília e tem seu
desempenho piorado nas direções extremas tendendo ao sul, como São Paulo e
Curitiba, e mais ao norte do país, como Cuiabá e Salvador. Destaca-se que os
piores comportamentos dos três painéis ocorreram exatamente nas cidades em
pontos extremos: Curitiba e Salvador.
Nos locais com climas mais quentes citados, Cuiabá e Salvador, pode-se afirmar
que o fator transmitância térmica dos painéis adquire maior importância devido aos
ganhos de calor pela incidência solar. Porém, seria necessário que a transmitância
estivesse associada a um valor mínimo de capacidade térmica, para garantir
melhores resultados. Dessa forma, o painel duplo teve desempenho melhor que o
alveolar, devido ao fato de que a sua condutividade é muito baixa, enquanto o painel
alveolar, possuidor de condutividade maior teve o pior comportamento dentre os três
painéis estudados (Anexo A).
Nos locais mais frios com verões quentes, como Curitiba e São Paulo, simulados
sem fontes de calor internas, a capacidade térmica é fator primordial para
minimizar as temperaturas no verão e diminuir as perdas de calor no inverno através
do atraso térmico propiciado. Dessa forma, o painel maciço teve melhor
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desempenho nestas duas cidades tanto no verão quanto no inverno. Porém, é
possível que os painéis mais isolantes tenham melhores resultados nos dias típicos
de inverno nestas regiões quando forem simuladas com fontes de calor internas na
próxima etapa (simulações conclusivas).
Com base nos resultados das simulações, as diferenças entre os resultados de
desempenho dos painéis, aparentemente não são suficientes para se estabelecer
uma comparação entre eles quanto ao desempenho térmico, já que são quase
desprezíveis sob este aspecto. No entanto, diante das características térmicas de
cada painel era esperado que os resultados fossem diferenciados, ou seja, que a
capacidade térmica alta dos painéis maciços propiciasse maior atraso térmico que
os demais. Diante disso, talvez seja possível afirmar que os intervalos de valores
normalizados para os critérios dos dias típicos de verão sejam rigorosos em
demasia, mascarando de certa forma, os resultados reais.
Um fato interessante pode ser citado a respeito dos resultados das análises
simplificada e detalhada. A primeira teve algumas constatações confirmadas pela
segunda,

mostrando

a

importância

comparativa

entre

diferentes

sistemas

construtivos propiciada pela análise pelo método simplificado.
De acordo com a análise simplificada os painéis maciços tinham uma alta
condutividade e alta capacidade térmica, sendo mais adequados a regiões com
grande amplitude térmica. A análise pelo método detalhado confirmou estas
características, porém evidenciou o não atendimento aos critérios mínimos
normalizados em muitas situações, embora este tenha tido melhor desempenho que
os outros painéis.
A massa do painel maciço conseguiu na maior parte dos casos produzir
temperaturas internas mais amenas tanto em períodos muito quentes, quanto em
muito frios. Dessa forma, evidencia-se o caráter de importância comparativa entre
sistemas construtivos e seu desempenho térmico através da análise simplificada
normalizada, que embora não assegure um desempenho adequado, permite a
escolha dos componentes com melhor desempenho.
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Já os painéis duplos (GFRC) e alveolares na análise simplificada apresentaram
fortes características isolantes, com baixas transmitâncias e baixas capacidades
térmicas o que os tornaria inadequados em locais onde houvesse grande amplitude
térmica. Este fato foi confirmado principalmente em Curitiba e São Paulo, que
possuem diferenças significativas entre temperaturas máximas e mínimas, onde
estes painéis tiveram desempenhos inferiores aos maciços.
Assim, embora não seja objetivo do trabalho questionar os métodos utilizados,
destaca-se a importância conceitual do método simplificado como ponto de partida
para se especificar materiais e componentes construtivos adequados a cada zona
bioclimática, ou compará-los entre si e verificar qual teria um desempenho
potencialmente melhor.
Diante do comportamento dos painéis onde se demonstrou a necessidade de
alterações no projeto para haver sua adequação às zonas bioclimáticas estudadas
com o uso de técnicas passivas de conforto, torna-se imprescindível a realização de
novas simulações computacionais com as modificações conceituais sugeridas para
cada local (as simulações conclusivas) gerando assim as recomendações de projeto
para cada zona bioclimática.
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8.

MÉTODO DETALHADO 2ª ETAPA – SIMULAÇÕES
CONCLUSIVAS

As simulações conclusivas foram realizadas para as zonas bioclimáticas 1, 3, 4, 6, 7
e 8, para o dia típico de verão e 1, 3, 4 e 6 para o dia típico de inverno. Os
resultados gerais estão apresentados na Tabela 24.
Os dados utilizados para estas simulações, de acordo com os dias típicos de verão e
inverno de cada zona com o uso de cada tipo de painel, estão detalhados no item
2.1.
Tabela 24 – Resultados gerais das simulações conclusivas

Verão
Inverno

Zona 1 Curitiba

Zona 3 São Paulo

Zona 4 Brasília

Zona 6 Campo
Grande

Zona 7 Cuiabá

Zona 8 Salvador

Dentro do mínimo

Dentro do mínimo

Dentro do interm.

Dentro do mínimo

Dentro do mínimo

Fora do mínimo

Dentro do mínimo c/ Dentro do mínimo c/
fonte de calor 1000W fonte de calor 1000W

Dentro do mínimo

Dentro do interm. ou Dentro do interm. ou
superior
superior

Dentro do superior

Melhor Desempenho
Verão

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

Melhor Desempenho
Inverno

Duplo

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Conforto verão

40 a 70%

41 a 70%

acima de 70%

20 a 40%

0 a 17%

0%

Conforto inverno

até 100%

até 100%

acima de 30%

acima de 70%

acima de 70%

acima de 70%

Qualquer cor
Cores claras
Cores claras
Ventilação – a partir de Cores claras e médias
Cores claras
Ventilação – a partir de
Ventilação – todo o
Ventilação – a partir de
16:30h até 11h da
Ventilação – a partir de
Cores claras
17h até 10h da manhã tempo - Proteção das
15h até 10:30h da
manhã - Proteção das
15h até 10:30h da
Recomendações verão Ventilação – a partir de
Proteção das aberturas
aberturas e
manhã - Proteção das
15h até 10h da manhã manhã - Proteção das aberturas opcional,
imprescindível
resfriamento artificial
aberturas
para otimizar
aberturas
desempenho

Recomendações
Inverno

Aquecimento artificial, Aquecimento artificial,
estanqueidade das
estanqueidade das
aberturas
aberturas

Exposição das
aberturas e
estanqueidade para
otimizar desempenho

Não há

Não há

Não há

Para a compreensão dos resultados obtidos, aqui são citados novamente os dados
de entrada mais importantes (Tabela 25), por influírem decisivamente no
desempenho térmico do edifício. Estes consistem nas variáveis de projeto aplicadas
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às simulações nos dias típicos de verão e inverno.
Para o dia típico de verão, foram considerados: painéis nas cores clara, média e
escura, janelas com área de 5, 8 e 12% da área de piso para ventilação e iluminação
(conforme zona bioclimática), taxa de ventilação de 1 e 5 volumes por hora e
proteção ou não das janelas por dispositivos externos fixos (brises), internos móveis
(venezianas)

ou

ambos.

Algumas

simulações

foram

acrescidas

para

complementação dos resultados.
Tabela 25 – Quadro esquemático dos resultados das simulações

VISTA SELCION. DO TIPO
TIPO DE JANELA PROTEGIDA OU
EXPOSTA

ÁREA DA JANELA (Y% DA ÁREA DE PISO)

SIMUL. - ZONA Z - VENTILAÇÃO X R/h.
S/ PROT.

COR

PERSIANA

PAINEL 1

PAINEL 2

PAINEL 3

DIA TÍPICO DA ESTAÇÃO DO ANO
CRITÉRIO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

CLARA
% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO
BRISE

BRISE+PERS

CRITÉRIO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

MÉDIA
% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO
TERRAÇO

TERR+PERS

CRITÉRIO

CRITÉRIO

CRITÉRIO

ESCURA
% DE CONFORTO % DE CONFORTO % DE CONFORTO

Para o dia típico de inverno também foram utilizados painéis nas cores clara, média
e escura, janelas com 5, 8 e 12% da área de piso para iluminação e ventilação,
(conforme zona bioclimática), taxa de renovação do ar de 1 volume por hora e
exposição ou proteção das janelas por dispositivos externos fixos (brises). As
simulações com brises fixos no inverno refletem apenas a preocupação em perceber
sua influência na diminuição de ganhos de calor, informação que poderia auxiliar o
projetista do edifício na sua tomada de decisões sobre vantagens e desvantagens do
dispositivo durante as estações do ano. As venezianas não foram simuladas, pois
em simulações experimentais, constatou-se desempenho semelhante aos brises.
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8.1

SOBRE OS RESULTADOS

Os itens 8.1.1 e 8.1.2 apresentam respectivamente os resultados das simulações
conclusivas para os dias típicos de verão e inverno.
8.1.1

DIA TÍPICO DE VERÃO

Todas as simulações realizadas para o dia típico de verão enquadram-se pelo
menos no critério mínimo em todas as zonas, exceto na zona 8, Salvador (Tabela
39). Notou-se a repetição da tendência da etapa exploratória de simulações, onde
cidades com clima mais ameno possuem melhor desempenho com o uso dos
painéis leves considerados. O desempenho térmico é pior nos pontos geográficos
mais extremos do país.
Segundo as simulações, o desempenho dos painéis e conforto ao usuário nas
cidades citadas ocorre segundo a Tabela 26.
Tabela 26 – Ordem decrescente de desempenho e conforto nas cidades simuladas no verão
D
e

Brasília;
Curitiba;

s
e

C
o
n

São Paulo;

f

m

Campo Grande;

o

p

Cuiabá;

r

.

Salvador;

t
o

Observando a referida tabela, nota-se que em Brasília os painéis tiveram o melhor
desempenho e em Salvador o pior. Enfatiza-se que as cidades de São Paulo e
Curitiba tiveram resultados semelhantes, assim como as cidades de Cuiabá e
Campo Grande.
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O fato de em Brasília os painéis destacarem-se em termos de desempenho (100%
das simulações dentro dos critérios de norma) ocorre devido às características
climáticas desta cidade, com verões mais amenos que as outras consideradas. A
respeito do conforto térmico do usuário, em 67% das simulações há conforto no dia
típico de verão.
Na cidade de Curitiba, 83% das simulações enquadraram-se nos critérios mínimo,
intermediário ou superior com apenas 13% das simulações com o dia típico de verão
em conforto. Já em São Paulo, 92% das simulações ficaram no critério mínimo ou
intermediário, com nenhuma simulação com em conforto. Diante destes resultados
para Curitiba e São Paulo, a utilização dos painéis leves do ponto de vista térmico é
aceitável, porém não ideal. Apesar de o desempenho térmico ser adequado às
normas, o conforto ao usuário mostrou-se insuficiente.
Em Campo Grande, Cuiabá e Salvador, os resultados são mais preocupantes.
Campo Grande apresenta 92 % das simulações no critério mínimo com nenhuma
simulação do dia típico de verão em conforto ao usuário. Cuiabá possui 99% de suas
simulações enquadradas no critério mínimo, com conforto ao usuário também
inadequado.
Em Salvador, 51% das simulações não atendem os critérios de norma de
desempenho térmico, nem proporcionam conforto ao usuário. Dessa forma, em
Campo Grande e Cuiabá, a aplicação dos painéis em uma edificação é aceitável,
não se desconsiderando a sua ineficiência do ponto de vista do conforto ao usuário.
Em Salvador o desempenho dos painéis não propiciou conforto térmico com uso de
técnicas passivas de climatização.
Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações, com referência à área da
janela em m² em relação à área de piso, notou-se influência menor do que o
esperado no desempenho do edifício, pois as janelas com 5 e 8% da área de piso
atingiram níveis de desempenho próximos às de 12% com porcentagens de tempo
em conforto semelhantes.
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Sobre a cor dos painéis, nas zonas 1, 3, 6 e 7, correspondentes respectivamente a
Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, a maior parte das simulações com
cores claras atingiu pelo menos o critério mínimo de desempenho, já as médias e
escuras não propiciaram resultados adequados aos critérios de desempenho.
Na zona 4, Brasília, a utilização das cores claras, médias ou escuras atingiu pelo
menos o critério mínimo, com simulações enquadradas também nos critérios
intermediário e superior.
Na zona 8, Salvador, nem mesmo cores claras puderam atingir o critério mínimo na
maioria (51%) das simulações padrão, nem foi obtido o conforto em nenhuma delas.
Neste caso, simulações complementares foram realizadas, utilizando-se o painel
maciço, com janelas protegidas com brises e venezianas e taxa de ventilação de 10,
20 e 50 renovações por hora. A porcentagem do dia típico em conforto aumentou, de
0% para 33% (10 ren/h), 38% (20 ren/h), e 42% (50 ren/h). Todas estas
porcentagens de tempo em conforto mostraram-se insuficientes, destacando a
necessidade de uso de condicionamento artificial de ar.
A respeito da proteção das janelas, pode-se afirmar que os brises tiveram
desempenho semelhante às venezianas, que em alguns casos tiveram desempenho
inferior que os primeiros, principalmente na zona 8, Salvador. A combinação de
brises e venezianas proporcionou resultados timidamente superiores aos destes
dispositivos quando aplicados em separado.

8.1.2

DIA TÍPICO DE INVERNO

Todas as simulações realizadas para o dia típico de inverno (Tabela 41) enquadramse pelo menos no critério mínimo em todas as zonas, com o uso de aquecimento
com potência de 1000W nas zonas 1 e 3. Nas zonas 1 e 3, sem aquecimento,
nenhuma simulação se enquadra no critério mínimo.
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Segundo as simulações, o desempenho dos painéis e conforto ao usuário nas
cidades citadas ocorre de acordo com a Tabela 27.

Tabela 27 - Ordem decrescente de desempenho e conforto nas cidades simuladas no inverno
D
e

São Paulo*;

Campo Grande;

Campo Grande;

Brasília;

Curitiba*;

São Paulo*;

Brasília;

Curitiba*

s

o
n

e
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p

f
o
r

e
n

C

t

*c/ fonte interna de 1000W

*s/ fonte interna de 1000W

o

h
o

Na cidade de Brasília, sem o uso de fontes internas de calor, 89% das simulações
enquadraram-se no critério intermediário e 11% no superior. O conforto ao usuário
não se mostrou adequado. Em simulações complementares com painel maciço na
cor clara, sem proteção das janelas, taxa de ventilação de 1 renovação por hora e
fonte interna de calor de 500W, o conforto é alcançado em 100% do dia típico de
inverno. Este resultado demonstra que em Brasília o conforto provavelmente é
alcançado com a presença de pessoas, iluminação e outros equipamentos.
Em Campo Grande, 100% das simulações enquadraram-se no critério mínimo, e o
conforto foi alcançado em 67% das simulações.
Nas cidades de Curitiba e São Paulo não se atingiu o critério mínimo de
desempenho com o uso dos três painéis sem fonte interna geradora de calor. Já
com fonte interna de calor de 1000W, as simulações das cidades enquadraram-se
nos critérios de norma.
Em Curitiba, o painel duplo destacou-se dos demais com 100% de simulações no
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critério superior, diante do maciço com 100% no mínimo e alveolar 62% no mínimo e
38% no intermediário. Quanto ao conforto do usuário, em 33% das simulações o
conforto do usuário foi alcançado.
Em São Paulo, todas as simulações enquadraram-se no critério superior com 100%
das simulações em conforto ao usuário.
As cidades de Cuiabá e Salvador não foram simuladas por ser desnecessário devido
a seu clima, conforme exigências de norma.
Sobre as diferenças de desempenho entre os painéis, excluindo-se Curitiba, não há
diferenças consideráveis.
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8.2

DETALHAMENTO DA RESPOSTA TÉRMICA DOS COMPONENTES,

CONFORTO DO USUÁRIO E COMPARAÇÃO DOS PAINÉIS EM CADA ZONA

8.2.1

ZONAS 1 E 3: SÃO PAULO E CURITIBA

As zonas 1 e 3 tiveram simulações com respostas térmicas comuns, o que permite
que sejam comentadas em conjunto, evitando assim repetições desnecessárias.
As diferenças encontradas nas simulações das duas cidades em questão refletem
apenas o maior rigor climático de Curitiba em relação a São Paulo para o dia típico
de inverno, sendo as condições do dia típico de verão praticamente análogas. A
primeira possui invernos mais frios com temperatura mínima externa de 0,7°C,
enquanto a segunda 6,2°C. Portanto, no presente trabalho é possível extrapolar as
conclusões e recomendações gerais para ambas.
Comparando-se o desempenho dos painéis nestas regiões nota-se que estes
possuem um comportamento muito semelhante entre si tanto para o dia típico de
verão quanto para o de inverno sem fonte interna de calor. As diferenças tornam-se
mais pronunciadas apenas para o dia típico de inverno com 1000W de calor gerado
internamente. Estas características se repetem para as duas zonas consideradas.

8.2.1.1 Dia Típico de Verão
8.2.1.1.1 Resposta Térmica dos Componentes
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Gráfico 30 – Zonas 1 e 3: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de verão

No verão, o padrão de comportamento térmico do edifício, nas duas zonas
consideradas (1 e 3), é demonstrado pelo Gráfico 30 (a) e (b), que mostra a
quantidade de simulações enquadradas em cada critério de desempenho e sua
porcentagem em relação ao total de simulações considerado para cada zona
bioclimática.
Em Curitiba, nota-se que o Gráfico 30 (a) mostra uma tendência geral de
desempenho dos painéis, com 44% de simulações no critério mínimo, 35% no
intermediário, 4% no superior e 15% não atendendo a nenhum critério. Comparandoo com o Gráfico 30 (b), nota-se que a tendência de desempenho demonstrada pelo
primeiro é repetida por tipo de painel.
Destaca-se o painel duplo com um desempenho timidamente superior aos outros.
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Este tem maior porcentagem de simulações no critério intermediário (46%), com
33% no mínimo, apenas 9% fora do mínimo, sendo o único com simulações
enquadradas no superior (12%). O maciço possui 50% de simulações no mínimo, 37
% no intermediário e 13% que não atendem ao mínimo. O alveolar apresenta 50%
no mínimo, 21% no intermediário e 29% fora do critério mínimo.
A superioridade do painel duplo em relação aos demais, provavelmente refere-se ao
seu maior isolamento, diminuindo ganhos de calor por incidência solar, porém, é
importante considerar-se que nestas simulações não foram inclusas fontes internas
geradoras de calor como iluminação, equipamentos e pessoas, o que provavelmente
alteraria o resultado, aproximando-o mais dos outros dois.
Quanto ao painel maciço possui maior capacidade térmica que atua minimizando as
temperaturas à medida que sua inércia provoca atraso térmico entre as faces do
painel. Já o alveolar, também com características isolantes, funciona de maneira
semelhante ao duplo, porém com menor intensidade, já que é menos isolante
(informações sobre características térmicas estão detalhadas no item 2.1 e Anexo
A.).
Apesar de o painel duplo ter um desempenho no verão melhor que o maciço, que
por sua vez destaca-se do alveolar, as diferenças de desempenho entre os referidos
painéis, de acordo com os resultados das simulações, são desprezíveis, e podem
ser consideradas apenas didáticas, à medida que os resultados destas simulações
exprimem em dados de desempenho as características térmicas de cada tipo de
painel.
A semelhança entre os desempenhos dos painéis pode ter ocorrido devido aos
intervalos adotados em norma para a caracterização dos níveis de desempenho.
Estes podem ter mascarado diferenças de desempenho devido aos valores de
temperatura interna do ar utilizados como referência na determinação dos critérios
mínimo, intermediário e superior. Vale ressaltar que haveria a necessidade de se
estudar esta questão mais profundamente.
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Em São Paulo, o Gráfico 30 (c) apresenta 82% de simulações no critério mínimo,
9% no intermediário e 9% não atendendo aos critérios, com os dados do Gráfico 30
(d) seguindo a mesma tendência por tipo de painel, assim como Curitiba. Porém, em
São Paulo não há diferenças de desempenho entre os painéis.
8.2.1.1.2 Conforto do Usuário
Quanto ao conforto do usuário, em Curitiba, 13% das simulações há conforto ao
usuário em mais de 80% do dia típico de verão, 43% proporcionam de 50 a 80% do
dia típico em conforto e 29% até 50% do dia em conforto, conforme Tabela 28. Em
São Paulo, 43% proporcionam de 50 a 80% do dia típico em conforto e 29% até 50%
do dia em conforto, conforme a Tabela 29.
Tanto em São Paulo como em Curitiba, as variáveis de projeto influenciam
diretamente o conforto do usuário. Os Gráficos 31 e 32 mostram que uma taxa maior
de ventilação e proteção das janelas melhora o conforto do usuário em relação à
baixa taxa de ventilação e janelas desprotegidas.
Tabela 28 – Zona 1: Porcentagens de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

68

29%

até 50% do dia típico de verão em conforto

135

58%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

31

13%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

234

100%

Total de simulações

157

Tabela 29 – Zona3: Porcentagens de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

100

43%

até 50% do dia típico de verão em conforto

134

57%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

0

0%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

234

100%

Total de simulações

8.2.1.1.3 Influência das Variáveis de Projeto

Gráfico 31 – Zona 1: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis
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Gráfico 32 - Zona 3: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis

Gráfico 33 – Zonas 1 e 3: Comparação de simulações com diferentes tamanhos das Janelas, verão

Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações para as duas cidades
(Gráficos 31 a 33), destacam-se:
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- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora sem proteção das janelas:
Com cores claras, as simulações atingiram pelo menos o critério mínimo para a
maioria dos painéis. Com cores médias e escuras, apenas o painel maciço em São
Paulo atingiu o critério mínimo. Em Curitiba, painéis alveolar e maciço atendem ao
critério mínimo em cores claras. Com o uso de cores médias, apenas o maciço
atende ao mínimo. Com cores escuras nenhum painel se enquadra nos critérios de
norma.

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e proteção das janelas:
As simulações tiveram melhor desempenho que as com janelas desprotegidas,
como esperado. Com cores claras e médias, atinge-se pelo menos o critério mínimo
para todos os tipos de painéis tanto em Curitiba, quanto em São Paulo.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e janelas desprotegidas:
Nessas simulações os painéis em cores médias e claras chegaram aos critérios
mínimo ou intermediário em Curitiba e mínimo em São Paulo. Com a aplicação de
cores escuras, apenas o painel duplo enquadra-se nos critérios mínimo ou
intermediário nas duas cidades.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e proteção das janelas:
As simulações com painéis nas cores claras e médias atingiram os critérios mínimo
e intermediário. Com cores escuras, os painéis se enquadram pelo menos no critério
mínimo, na absoluta maioria das simulações.
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- Tipos de dispositivos de proteção das janelas:
As simulações com brises tiveram desempenho semelhante às protegidas por
venezianas e as janelas com brises e venezianas proporcionaram um desempenho
timidamente superior a estas quando aplicadas individualmente.

- Sobre a área da janela:
As simulações com janelas de área de 8% da área de piso tiveram desempenho
semelhante às janelas com área 12%, conforme o Gráfico 33. Há apenas uma
pequena diferença com relação à quantidade de simulações não enquadradas no
critério mínimo.
As simulações com janelas de área de 12% da área de piso, possuem maior área de
exposição solar que as de 8% e consequentemente maiores ganhos de calor. Este
fato gera maior quantidade de simulações que não atendem aos critérios mínimos de
norma para as simulações com janelas de área de 12% da área de piso.
8.2.1.1.4 Comparação entre os painéis
No dia típico de verão não há diferenças a serem consideradas entre os painéis, por
serem discretas, tanto sob aspecto de desempenho térmico quanto do conforto ao
usuário nas duas cidades citadas.

8.2.1.2 Dia Típico de Inverno
8.2.1.2.1 Resposta Térmica dos Componentes

161

Tabela 30 – Zonas 1 e 3: Resultados das simulações conclusivas: Dia típico de inverno – 1 ren./h –
Janelas c/ área de 12% da área de piso sem fonte interna geradora de calor

ÁREA DA JANELA
12% A PISO (1,2m²)
- s/ fonte calor
interna

ZONAS 1 E 3- PROJETO PADRÃO INFIL. 1 R. HORA

COR
CLARA
MÉDIA
ESCURA

ALVEOLAR

MACIÇO

DUPLO

INVERNO
NÃO ATENDE

NÃO ATENDE

0%

0%

NÃO ATENDE
0%

NÃO ATENDE

NÃO ATENDE

NÃO ATENDE

0%

0%

0%

NÃO ATENDE

NÃO ATENDE

NÃO ATENDE

0%

0%

0%

Gráfico 34 – Zonas 1 e 3: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de inverno

As simulações no período de inverno demonstram que sem fonte interna de calor,
nenhum painel consegue chegar ao critério mínimo, conforme Tabela 30, tanto na
Zona 1 (Curitiba), quanto na Zona 3 (São Paulo).
Em simulações com fonte interna geradora de calor de potência de 1000W, exigida
pela norma para a Zona 1, ocorreram diferenças mais pronunciadas entre o
comportamento dos três painéis conforme Gráfico 34 (a) e (b).
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O Gráfico 34 (a) representa a totalidade de simulações e porcentagens destas
inseridas nos critérios de norma em Curitiba, enquanto o Gráfico 34 (b) mostra as
porcentagens de simulações enquadradas nos critérios de norma por tipo de painel
na mesma cidade. Comparando os referidos gráficos, percebe-se que o primeiro não
pode ser considerado uma tendência geral dos painéis, como ocorre com o gráfico
correspondente para o dia típico de verão. Este fato acontece pelas discrepâncias
entre o desempenho de cada tipo de painel.
Ao observar-se o Gráfico 34 (b), nota-se que em Curitiba, o painel duplo destaca-se
dos outros dois com 100% de simulações no critério superior. Enquanto o maciço
possui 100% de simulações no critério mínimo e o alveolar 38% no intermediário e
62% no mínimo. Estas diferenças entre os painéis no inverno de Curitiba (zona 1),
evidenciam o fato dos painéis duplos serem mais isolantes que os maciços, com
maior capacidade de diminuir perdas de calor para o exterior. Já em São Paulo, os
três painéis atingem critério superior em todas as simulações, Gráfico 34 (c) e (d).
Desta forma, pode-se afirmar que o painel de melhor desempenho no inverno para
Curitiba é o duplo, que possui melhor desempenho que o alveolar, que por sua vez
supera o painel maciço. Já para São Paulo,

o desempenho dos painéis é

equivalente.
8.2.1.2.2 Conforto do usuário
Tabela 31 – Zona 1: porcentagem de conforto, inverno
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

21

33%

até 50% do dia típico de verão em conforto

21

33%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

21

33%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

63

100%

Total de simulações
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Tabela 32 - Zona 3: porcentagem de conforto, inverno
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

0

0%

até 50% do dia típico de verão em conforto

0

0%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

63

100%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

63

100%

Total de simulações

Com o uso de fonte interna geradora de calor nas duas cidades em questão,
Curitiba, têm 33% das simulações com conforto ao usuário em menos de 50% do dia
típico, 33% entre 50 e 80% do dia típico e 33% acima de 80% do dia típico de
inverno (Tabela 31). Em São Paulo, sob as mesmas condições de calor gerado
internamente, 100% das simulações apresentam mais de 80% do dia típico de
inverno em conforto ao usuário (Tabela 32).
8.2.1.2.3 Influência das Variáveis de Projeto
Gráfico 35 – Zonas 1 e 3: Desempenho e conforto, inverno

Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráfico 35), destacam-se:

- Ausência de fonte interna geradora de calor:
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Sem o uso de fonte interna de calor, nenhuma simulação atingiu o critério mínimo
devido às baixas temperaturas tanto na zona 1, quanto na zona 3.

- Presença de fonte interna geradora de calor:
O uso de fonte interna de calor de 1000W para simulações com todas as cores de
painéis e janelas com ou sem proteção, somados à taxa de ventilação de 1
renovação por hora levou todas as simulações pelo menos ao critério mínimo para
Curitiba e superior para São Paulo, evidenciando o inverno mais ameno de São
Paulo em relação à Curitiba.
Deve-se observar, no entanto, que não há requisitos em norma para a utilização de
fonte de aquecimento interno para a zona 3, porém, diante do não atendimento do
critério mínimo estendeu-se a esta zona o requisito exigido para a zona 1.

- Sobre a área da janela:
As simulações com janelas de área de 8% da área de piso tiveram desempenho
semelhante às janelas com área 12%, com pequena diferença na quantidade de
simulações no critério mínimo. As janelas com maior área (12%), são possuidoras de
maior exposição solar, o que gera maiores ganhos de calor. Porém, esta maior área
também ocasiona maiores perdas de calor que as janelas de 8%, o que explica a
maior quantidade de simulações no critério mínimo para simulações com janelas de
12% e maior quantidade de simulações no critério intermediário para as de 8%.

8.2.2

ZONA 4: BRASÍLIA

8.2.2.1 Dia Típico de Verão
8.2.2.1.1 Resposta Térmica dos Componentes
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Gráfico 36 – Zona 4: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de verão

No verão em Brasília, Gráfico 36 (a) representa a tendência geral de desempenho
dos painéis, onde todas as simulações enquadram-se nos critérios de desempenho.
Das simulações, 31% estão inseridas no critério ‘superior’, 58% no ‘intermediário’ e
11% no ‘mínimo’. Esta tendência repete-se no Gráfico 36 (b), porém este mais
detalhado demonstra pequenas diferenças entre os painéis, com um leve destaque
para o duplo, com 49% das simulações no critério superior, 42% no intermediário e
9% no mínimo, diante do maciço com 33% no superior, 65% no intermediário e 1%
no mínimo e o alveolar com 12% no superior, 65% no intermediário e 25% no
mínimo.
8.2.2.1.2 Conforto do Usuário
Tabela 33 - Zona 4: porcentagem de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

0

0%

até 50% do dia típico de verão em conforto

77

33%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

157

67%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

234

100%

Total de simulações

166

Com referência ao conforto do usuário, (Tabela 33) 67% das simulações fornecem
mais de 80% do dia típico de verão em conforto e 33% de 50 a 80% do mesmo em
conforto.
8.2.2.1.3 Influência das Variáveis de Projeto

Gráfico 37 - Zona 4: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis

Gráfico 38 – Zona 4: Comparação de simulações com diferentes tamanhos das Janelas, verão
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Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráficos 37 e 38), destacamse:

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e janelas desprotegidas:
Em simulações com todas as cores, todos os painéis atingiram os critérios mínimo
ou intermediário.

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e proteção das janelas:
A absoluta maioria das simulações, com todas as cores, atingiu os critérios
intermediário ou superior.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e janelas desprotegidas:
As simulações com todas as cores e uso dos painéis maciços e duplos
enquadraram-se no critério intermediário. Com o painel alveolar, cores claras
enquadraram-se no intermediário e médias e escuras no critério mínimo.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e proteção das janelas:
Todas as simulações em todas as cores enquadraram-se nos critérios intermediário
e superior.

- Tipos de dispositivos de proteção das janelas:
Pode-se afirmar que, assim como em São Paulo e Curitiba, as simulações com
janelas protegidas por brises tiveram desempenho semelhante às protegidas por
venezianas e as janelas com brises e venezianas proporcionaram um desempenho
timidamente superior a estas quando aplicadas individualmente. As protegidas por
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terraço tiveram desempenho inferior devido à maior área de exposição solar.

- Sobre a área da janela:
As simulações com janelas de área de 8% da área de piso tiveram desempenho
semelhante às janelas com área 12%, conforme Gráfico 38, de modo semelhante a
São Paulo e Curitiba. Há apenas uma pequena diferença com relação à quantidade
de simulações enquadradas no critério mínimo, pois as janelas de menor área
tiveram um desempenho um pouco melhor, portanto com menos simulações
enquadradas no critério mínimo.

8.2.2.1.4 Comparação entre os painéis

No dia típico de verão em Brasília, não há diferenças relevantes entre o
desempenho térmico ou conforto e usuário propiciados pelos painéis.

8.2.2.2 Dia Típico de Inverno
8.2.2.2.1 Desempenho Térmico dos Componentes

Gráfico 39 - Zona 4: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de inverno

No período de inverno em Brasília, todas as simulações enquadraram-se no critério
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mínimo de desempenho, com ausência de fontes internas geradoras de calor.
O Gráfico 39 (a) representa a totalidade de simulações e porcentagens destas
inseridas nos critérios de norma, enquanto o Gráfico 39 (b) mostra as porcentagens
de simulações enquadradas nos critérios de norma por tipo de painel. Comparando
os referidos gráficos, percebe-se há uma tendência geral dos painéis, como ocorre
com o gráfico correspondente para o dia típico de verão.
Ao observar-se o Gráfico 39 (b), nota-se que o desempenho dos três painéis é
idêntico. As características isoladas de cada painel não influenciam os resultados de
desempenho térmico do edifício neste caso.

8.2.2.2.2 Conforto do Usuário
Tabela 34 - Zona 4: porcentagem de conforto, inverno
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

63

100%

até 50% do dia típico de verão em conforto

0

0%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

0

0%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

63

100%

Total de simulações

A respeito do conforto do usuário, 100% das simulações apresentam-se com menos
de 50% do dia típico em conforto sem fonte interna de calor (Tabela 34). Em
simulações complementares, com fonte interna de calor de 500W, o conforto do
usuário é alcançado em 100% do dia típico de inverno.
8.2.2.2.3 Influência das Variáveis de Projeto
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Gráfico 40 – Zona 4: Porcentagens do dia típico de inverno em conforto x variáveis

Gráfico 41 - Zona 4: Comparação de simulações com diferentes tamanhos das Janelas, inverno

Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráficos 40 e 41), destacamse:

- Ausência de fonte interna geradora de calor:
Mesmo sem o uso de fonte interna de calor, todas as simulações atingiram o critério
mínimo. Este fato indica que ao serem consideradas as fontes de calor como
pessoas e iluminação, é possível que o resultado em termos de desempenho seja
mais eficiente.
- Sobre a área da janela:
Assim como em São Paulo e Curitiba, as simulações com janelas de área de 8% da
área de piso tiveram desempenho semelhante às janelas com área 12%.
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8.2.2.2.4 Comparação entre os Painéis

No dia típico de inverno, na cidade de Brasília, não há diferenças entre os painéis
tanto do ponto de vista de desempenho quanto conforto do usuário.

8.2.3

ZONAS 6 E 7: CAMPO GRANDE E CUIABÁ

8.2.3.1 Dia Típico de Verão
8.2.3.1.1 Resposta Térmica dos Componentes

Gráfico 42 – Zonas 6 e 7: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de verão

No verão em Campo Grande, Gráfico 42 (a) representa a tendência geral de
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desempenho dos painéis, 92% estão inseridas no critério ‘mínimo’ e 8% não
atendem a nenhum critério. Esta tendência repete-se no Gráfico 42 (b) , com os
painéis duplo e maciço com o mesmo desempenho, com 96% das simulações no
critério mínimo 4% não atendendo aos critérios e o alveolar com 85% no mínimo e
15% não atendendo aos critérios.
Em Cuiabá, os resultados são semelhantes, com 99% no mínimo, 1% não
atendendo aos critérios (Gráfico 42 (c)) e de 97 a 100% das simulações
enquadradas no critério mínimo (Gráfico 42 (d)).

8.2.3.1.2 Conforto do Usuário
Tabela 35 - Zona 6: porcentagem de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

223

95%

até 50% do dia típico de verão em conforto

11

5%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

0

0%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

234

100%

Total de simulações

Tabela 36 - Zona 7: porcentagem de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

234

100%

até 50% do dia típico de verão em conforto

0

0%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

0

0%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

234

100%

Total de simulações
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Com referência ao conforto do usuário, em Campo Grande 5% das simulações
fornecem de 50 a 80% do típico em conforto e 95% abaixo de 50% (Tabela 35). Em
Cuiabá, 100% das simulações proporcionam conforto em menos de 50% do dia
típico de verão (Tabela 36).
8.2.3.1.3 Influência das Variáveis de Projeto

Gráfico 43 - Zona 6: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis
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Gráfico 44 - Zona 7: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis

Gráfico 45 – Zonas 6 e 7: Comparação de simulações com diferentes tamanhos das Janelas, verão

Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráficos 43 a 45), destacamse:
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- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e janelas desprotegidas:
Em Campo Grande, apenas cores claras permitem que se atinja o critério mínimo
na maioria das simulações. Em Cuiabá, o mesmo ocorre, porém com o uso do
painel duplo, em qualquer cor é alcançado o critério mínimo.

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e proteção das janelas:
Em Campo Grande, com cores claras e média é atingido o critério mínimo com o
uso de brises e venezianas isoladamente. Com a combinação das duas proteções, o
critério mínimo é atingido com o emprego de todas as cores. Em Cuiabá, todas as
simulações com todas as cores ficaram enquadradas no critério mínimo.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e janelas desprotegidas:
Todas as simulações nas duas cidades enquadraram-se no critério mínimo, exceto
com painel alveolar e cores escuras em Campo Grande.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e proteção das janelas:
Todas as simulações em todas as cores enquadraram-se no critério mínimo nas
duas cidades.

- Tipos de dispositivos de proteção das janelas:
Pode-se afirmar que com taxa de ventilação de uma renovação por hora, as
simulações com janelas protegidas por brises tiveram desempenho semelhante às
protegidas por venezianas e as janelas com brises e venezianas proporcionaram um
desempenho timidamente superior a estas quando aplicadas individualmente. Com
cinco renovações por hora, não há diferença entre o desempenho das simulações
com o uso de todos os dispositivos de proteção.
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- Sobre a área da janela:
As simulações com janelas de área de 8% da área de piso tiveram desempenho
semelhante às janelas com área 12%, exceto em janelas desprotegidas, que tiveram
desempenho inferior, principalmente em Campo Grande.

8.2.3.1.4 Comparação entre os painéis

No dia típico de verão nas duas cidades não há diferenças entre os painéis sob os
aspectos de desempenho térmico e conforto ao usuário.

8.2.3.2 Dia Típico de Inverno
8.2.3.2.1 Desempenho Térmico dos Componentes

Gráfico 46 - Zonas 6: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de inverno

Na zona 6, Campo Grande, embora não houvesse necessidade de verificação do
desempenho dos painéis no dia típico de inverno, foram realizadas simulações para
traçar um perfil comparativo com a primeira etapa de simulações e possibilitar a
extrapolação dos resultados para as outras zonas que também não necessitam
desta verificação.
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Ao observar-se o Gráfico 46 (a), nota-se que o desempenho dos três painéis é
idêntico e repete a tendência geral apresentada em Gráfico 46 (b). As características
isoladas de cada painel não influenciam os resultados, assim como ocorre em
Brasília.

8.2.3.2.2 Conforto do Usuário
Tabela 37 - Zona 6: porcentagem de conforto, inverno
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

0

0%

até 50% do dia típico de verão em conforto

23

37%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

40

63%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

63

100%

Total de simulações

A respeito do conforto do usuário, 63% das simulações apresentam-se com mais de
80% do dia típico em conforto, com 37% de 50 a 80% do dia típico em conforto
(Tabela 37).

8.2.3.2.3 Influência das Variáveis de Projeto

Gráfico 47 - Zona 6: Porcentagens do dia típico de inverno em conforto x variáveis
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Gráfico 48 – Zona 6: Comparação de simulações com diferentes tamanhos das Janelas, inverno

Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráficos 47 e 48), destacamse:

- Ausência de fonte interna geradora de calor:
Mesmo sem o uso de fonte interna de calor, todas as simulações atingiram o critério
intermediário ou superior. Este fato indica que ao serem consideradas as fontes de
calor como pessoas, iluminação, é possível que o resultado seja melhor.

- Sobre a área da janela:
Não há diferenças significativas entre o desempenho de simulações com área de
janela de 8 ou 12% da área de piso.

8.2.3.2.4 Comparação entre os Painéis

No dia típico de inverno, na cidade de Campo Grande, assim como em Brasília, não
há diferenças entre os painéis tanto do ponto de vista de desempenho quanto
conforto do usuário.
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8.2.4

ZONA 8: SALVADOR

8.2.4.1 Dia Típico de Verão
8.2.4.1.1 Resposta Térmica dos Componentes

Gráfico 49 – Zona 8: Porcentagens de simulações nos critérios, dia típico de verão

Em Salvador, o Gráfico 49 (a) representa a tendência geral de desempenho dos
painéis, 49% estão inseridas no critério ‘mínimo’ e 51% não atendem a nenhum
critério. Esta tendência repete-se no Gráfico 49 (b) , com o painel maciço tem um
desempenho um pouco acima dos outros dois, com 67% de simulações no critério
mínimo e 33% fora dos critérios, diante do duplo com 47% no mínimo e 52% não
atendendo os critérios e o alveolar com o pior desempenho com 33% das
simulações no critério mínimo e 67% fora dos critérios.
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8.2.4.1.2 Conforto do Usuário
Tabela 38 - Zona 8: porcentagem de conforto, verão
N° de

% de

simulações

simulações

por faixa de porcentagem do dia típico em conforto

126

100%

até 50% do dia típico de verão em conforto

0

0%

de 50 a 80% do dia típico de verão em conforto

0

0%

Acima de 80% do dia típico de verão em conforto

126

100%

Total de simulações

Em 100% das simulações, o conforto do usuário só é propiciado em menos de 50%
do fia típico de verão (Tabela 38).
8.2.4.1.3 Influência das Variáveis de Projeto

Gráfico 50 - Zona 8: Porcentagens do dia típico de verão em conforto x variáveis
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Sobre as variáveis de projeto aplicadas às simulações (Gráfico 50), destacam-se:

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e janelas desprotegidas:
Quase todas as simulações não atendem os critérios de norma.

- Taxa de ventilação de 1 renovação/hora e proteção das janelas:
Com cores claras todos os painéis atingem critério mínimo.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e janelas desprotegidas:
Quase todas as simulações não atendem os critérios de norma.

- Taxa de ventilação de 5 renovações/hora e proteção das janelas:
Com cores claras todos os painéis atingem critério mínimo.

- Tipos de dispositivos de proteção das janelas:
Pode-se afirmar que com taxa de ventilação de uma renovação por hora, as
simulações com janelas protegidas por brises tiveram desempenho semelhante às
protegidas por venezianas e as janelas com brises e venezianas proporcionaram um
desempenho timidamente superior a estas quando aplicadas individualmente.

- Sobre a área da janela:
Foram simuladas apenas janelas com área de 12% da área de piso. Diante dos
resultados

negativos

em

termos

de

desempenho,

concluiu-se

que

seria
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desnecessário aumentar a área da janela para 15% como recomendado em norma.
Porém, vale salientar que as recomendações de norma quanto à área das janelas
são feitas com relação à ventilação. Porém, no presente trabalho, por motivos
práticos, foi estabelecido que a área de exposição solar seria igual à área de
ventilação.
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8.3

RECOMENDAÇÕES

8.3.1

DIA TÍPICO DE VERÃO

A partir dos resultados das simulações, conclui-se que para o dia típico de verão em
todas as zonas, o desempenho térmico do edifício com o uso dos três painéis é
praticamente equivalente em cada zona. Dessa forma, construtores e projetistas
ao considerarem apenas o período de verão podem optar por qualquer um dos
painéis, permitindo uma especificação a partir de outros critérios, como preço.
Porém, ao analisarem-se os painéis sobre os dois aspectos: desempenho térmico e
conforto do usuário, os resultados e recomendações são muito diversos. Isso ocorre,
pois os critérios normalizados referem-se ao desempenho térmico do edifício, não
havendo critérios explícitos sobre o conforto térmico do usuário.
Assim, são consideradas duas frentes de recomendações, a primeira, levando em
conta o desempenho térmico e a segunda, além deste, também o conforto do
usuário.
A respeito do desempenho térmico, observando-se a Tabela 39, nota-se que a
grande maioria das simulações enquadra-se pelo menos no critério mínimo, porém,
deve-se ter cautela na escolha das cores dos painéis, pois em algumas situações
isso não acontece.
Para alcançar pelo menos o critério mínimo de desempenho térmico em todas as
regiões, deve-se seguir a Tabela 39 e proceder da seguinte forma:
Em Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, quando as janelas forem
desprotegidas e houver baixa taxa de ventilação, recomendam-se somente o uso de
cores claras. Em Salvador, não é favorável o uso dos painéis nestas circunstâncias.
Quando houver proteção das janelas, as cores claras e médias podem ser utilizadas
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em todas as cidades, independentemente da taxa de ventilação, exceto em
Salvador, onde devem ser utilizadas apenas as claras.
Com taxa de ventilação acima de cinco renovações por hora e proteção das janelas,
podem ser utilizadas cores escuras em Curitiba, São Paulo, Campo Grande e
Cuiabá.
Brasília destaca-se nos resultados das simulações, sendo a única cidade onde
podem ser utilizadas todas as cores para qualquer circunstância, com ou sem
proteção das janelas e baixa ou alta ventilação.
Portanto, o uso de cores claras é favorável em quase todas as regiões. Mas caso
seja necessário o emprego de cores médias ou escuras nos painéis, deve ser dada
atenção especial à taxa de ventilação e proteção das janelas.
A Tabela 39 mostra de maneira detalhada os resultados de desempenho do projeto
padrão simulado com o uso dos três tipos de painéis em relação aos critérios de
norma para todas as zonas. Esta, pode ter seus dados extrapolados para projetos de
caráter semelhante, direcionando o projetista sobre o provável desempenho de
cada tipo de painel em seu projeto.
Quanto ao conforto do usuário, observando-se a Tabela 40 nota-se que apenas nas
cidades de Curitiba e Brasília há simulações com mais de 80% do dia típico de verão
em conforto sem o uso de condicionamento de ar. Este fato mostra que caso o
projetista decida garantir o conforto ao usuário do edifício de maneira passiva, ele só
poderá aplicar os painéis nas duas cidades, com as variáveis de projeto indicadas na
Tabela 40. Nas outras zonas bioclimáticas, se faz necessário o uso de técnicas
ativas para a obtenção do conforto ao usuário.

8.3.2

DIA TÍPICO DE INVERNO

No dia típico de inverno, o desempenho e conforto dos painéis são semelhantes
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em cada região, exceto em Curitiba.
Porém, assim como ocorre no dia típico de verão, há diferenças consideráveis
entre critérios de desempenho de norma e conforto ao usuário. Vale ressaltar
que sobre o aspecto do desempenho térmico, todas as cidades simuladas
enquadram-se pelo menos no critério mínimo, destacando que em Curitiba e São
Paulo, foram consideradas fontes internas geradoras de calor de 1000W para isso.
Para alcançar pelo menos o critério mínimo de desempenho térmico em todas as
regiões, deve-se seguir a Tabela 41 e proceder da seguinte forma:
Em Curitiba e São Paulo, deve-se obrigatoriamente ter fonte interna de calor de
1000W, taxa de ventilação máxima de uma renovação do volume do ambiente por
hora, com ou sem proteção das janelas. Em Curitiba, o melhor painel neste caso é o
duplo. Em São Paulo os três são equivalentes;
Em Brasília e Campo Grande, pode-se utilizar qualquer painel, em qualquer cor, com
taxa de ventilação máxima de uma renovação por hora, com ou sem proteção das
janelas;
Portanto, as cores e proteção das janelas não influenciam os resultados no inverno
em nenhuma zona com a mesma ênfase em que ocorre no verão. Estas variáveis
podem ser aplicadas conforme especificações do projetista, que pode basear-se em
cores e proteções adequadas ao dia típico de verão, onde estas influenciam mais os
resultados.
Quanto ao conforto do usuário, sem fontes internas de calor, apenas Campo
Grande proporciona conforto no dia típico de inverno. Com fonte interna de 500W
(pessoas, iluminação, equipamentos), em Brasília é possível obtenção do conforto
em 100% do dia típico de inverno. Já em Curitiba e São Paulo, o conforto do usuário
só é obtido se houver fonte interna de calor de 1000W, proporcionando em São
Paulo 100% do dia típico em conforto para todas as simulações e em Curitiba
apenas com o painel duplo conforme Tabela 42.
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Tabela 39 – Desempenho térmico em todas as zonas por tipo de painel e variáveis de projeto no dia
típico de verão
1 RENOVAÇÃO DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR HORA
S/ PROTEÇÃO

VENEZIANA

BRISE

BRISE+VENEZIANA

TERRAÇO

TERRAÇO+VENEZ.

DESEMPENHO
TÉRMICO NO DIA
TÍPICO DE VERÃO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.
CLARA

CURITIBA

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SÃO PAULO

MÉDIA
ESCURA
CLARA

BRASÍLIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA
CLARA

CUIABÁ

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SALVADOR

MÉDIA
ESCURA

1
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1

0

1
0

2
1

0

2

2

1

2

2
1

1
1

2

2

1

1

2

1

0

1

0

0

1

0

0

1

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

2

3

3

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1

0

0

2
2
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0

1

2
1
2
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1

1

1

0

0

1
1

1
1
1
3
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0

0

2
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

2
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
1
1
2
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0

5 RENOVAÇÕES DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR HORA
S/ PROTEÇÃO

VENEZIANA

BRISE

BRISE+VENEZIANA

TERRAÇO

TERRAÇO+VENEZ.

DESEMPENHO
TÉRMICO NO DIA
TÍPICO DE VERÃO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.

2
1

1
1

1

MÉDIA
ESCURA

0

0

1

CLARA

1

1

1

ESCURA

0

1

1

CLARA

2
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1

MÉDIA

1
1

CLARA

CURITIBA

SÃO PAULO

BRASÍLIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA
CLARA

CUIABÁ

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SALVADOR

MÉDIA
ESCURA

2

1

1
0

1

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3
3
3

2

2

1

1

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2
1

2

3
2

2
1

2

2
2

3
3

3
3
3

2

1

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2
2

1
1
1

3
3
3

2

3
3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0
0

0
0

0

0
0

1

0

LEGENDA
CRITÉRIO

CRITÉRIO MÍNIMO

CRITÉRIO INTERM.

NÃO ATENDE

0
0
0

0

1

0
0
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Tabela 40 - Conforto térmico em todas as zonas por tipo de painel e variáveis no dia típico de verão
1 RENOVAÇÃO DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR HORA
S/ PROTEÇÃO

VENEZIANA

BRISE

BRISE+VENEZIANA

TERRAÇO

TERRAÇO+VENEZ.

80 A 100% DE
CONFORTO NO DIA
TÍPICO DE VERÃO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.
CLARA

CURITIBA

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SÃO PAULO

MÉDIA
ESCURA
CLARA

BRASÍLIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA
CLARA

CUIABÁ

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SALVADOR

MÉDIA
ESCURA
5 RENOVAÇÕES DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR HORA
S/ PROTEÇÃO

VENEZIANA

BRISE

BRISE+VENEZIANA

TERRAÇO

TERRAÇO+VENEZ.

80 A 100% DE
CONFORTO NO DIA
TÍPICO DE VERÃO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.
CLARA

CURITIBA

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SÃO PAULO

MÉDIA
ESCURA
CLARA

BRASÍLIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA
CLARA

CUIABÁ

MÉDIA
ESCURA
CLARA

SALVADOR

MÉDIA
ESCURA

LEGENDA
CRITÉRIO SUPERIOR ACIMA DE 80% DE CONFORTO
CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO ACIMA DE 80% DE CONFORTO
QUALQUER CRITÉRIO ABAIXO DE 80% DE CONFORTO
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Tabela 41 - Desempenho térmico em todas as zonas por tipo de painel e variáveis de projeto no dia
típico de inverno
1 RENOVAÇÃO DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR H
S/ PROTEÇÃO

BRISE

TERRAÇO

DESEMPENHO
TÉRMICO NO DIA
TÍPICO DE INVERNO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.

ESCURA

1
1
2

1
1
1

CLARA

3

MÉDIA
ESCURA
CLARA

CLARA

CURITIBA

SÃO PAULO

BRASÍLIA

MÉDIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA

3

1

1

3

1

1

3

1
1

3

3

1
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2

1
1
1
2
2

3

3

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

3

1

1

3

3

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

3

3

LEGENDA
CRITÉRIO

CRITÉRIO MÍNIMO

CRITÉRIO INTERM.

NÃO ATENDE

Tabela 42 – Conforto térmico em todas as zonas por tipo de painel e variáveis de projeto no dia típico
de inverno
1 RENOVAÇÃO DO VOLUME DE AR DO AMBIENTE POR H
S/ PROTEÇÃO

BRISE

TERRAÇO

80 A 100% DE
CONFORTO NO DIA
TÍPICO DE VERÃO
ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP. ALV. MAC. DUP.
CLARA

CURITIBA

3

MÉDIA

3

ESCURA

SÃO PAULO

3

3

3

3

3

3

3

CLARA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MÉDIA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ESCURA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
2
2

3

3

2
2
2

CLARA

BRASÍLIA

MÉDIA
ESCURA

CAMPO
GRANDE

CLARA
MÉDIA
ESCURA

2

3

LEGENDA
CRITÉRIO SUPERIOR ACIMA DE 80% DE CONFORTO
CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO ACIMA DE 80% DE CONFORTO
QUALQUER CRITÉRIO ABAIXO DE 80% DE CONFORTO
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9. CONCLUSÕES

A aplicação dos painéis pré-fabricados leves de concreto para vedação em um
edifício nos climas brasileiros pode prejudicar seu desempenho térmico e conforto
dos usuários. Isso ocorre porque as características dos painéis são inadequadas aos
climas de determinadas regiões do país.
De acordo com os resultados obtidos pela aplicação dos métodos simplificado e
detalhado do Projeto de Norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais Até
Cinco Pavimentos o desempenho térmico dos painéis é semelhante entre si e piora
nos locais em posições geográficas extremas do país, como Salvador e Curitiba,
sendo adequados apenas para locais de climas mais amenos, como Brasília.
As análises pelo método simplificado apontaram as altas transmitâncias e
capacidades térmicas do painel maciço e baixas transmitâncias e capacidades
térmicas dos painéis alveolar e duplo. Isso mostra que o painel maciço
provavelmente teria melhor desempenho em regiões com maior amplitude térmica
devido à sua massa e os outros dois em climas com baixa amplitude térmica.
Porém, os resultados obtidos pelas simulações realizadas pelo método detalhado
mostraram uma semelhança muito grande no desempenho dos três painéis
demonstrando que a leveza dos três é fator primordial para seu desempenho no
edifício. Há possibilidade das semelhanças entre o desempenho dos painéis tenham
sido geradas em virtude dos intervalos de temperaturas adotados pela normalização
utilizada. Estes podem ter ocultado as diferenças entre os painéis no momento em
que os coloca sob mesma categoria de desempenho, determinada pelos critérios
estabelecidos pelos intervalos de temperaturas internas do ar. Dessa forma, pode-se
dizer que o painel maciço, com massa superior aos outros dois, talvez possa
apresentar-se com desempenho um pouco melhor do que os resultados obtidos.
Assim, é valida uma maior investigação futura visando esclarecimentos a respeito
desta questão.
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A primeira etapa das simulações pelo método detalhado, as simulações
exploratórias, serviram como base para a elaboração das possíveis alterações na
geometria do edifício que resultariam em melhoria no seu desempenho térmico.
Nas simulações conclusivas, segunda etapa das simulações pelo método
detalhado, aplicaram-se os conceitos obtidos na primeira, a respeito das possíveis
alterações de projeto que melhorariam o desempenho térmico do edifício (de
maneira passiva). Assim, foram ampliadas as variáveis de projeto simuladas, tais
como taxa de ventilação, tamanho e proteção das janelas por persiana externa, por
brises ou terraços.
Através dos resultados das simulações destas variáveis, foram geradas as
recomendações de projeto para edifícios habitacionais com painéis leves de
concreto com o fechamento em painéis leves de concreto.
Para o dia típico de verão, os painéis leves são adequados do ponto de vista de
desempenho térmico e conforto ao usuário apenas para a cidade de Brasília, tendo
seu uso aceitável em Curitiba e São Paulo. Considerando-se apenas o desempenho
térmico, em Campo Grande e Cuiabá podem-se aplicar os painéis, porém deve ser
evidenciado o fato do conforto térmico do usuário ser prejudicado. Em Salvador, o
desempenho dos painéis e o conforto térmico proporcionado ao usuário mostraramse inadequados com necessidade de uso de ar condicionado.
No dia típico de inverno, os painéis são adequados do ponto de vista de
desempenho térmico e conforto apenas para Campo Grande e Brasília, lembrando
que não foram realizadas simulações para Salvador e Cuiabá (desnecessário
segundo a norma citada), onde também seriam adequados. Em São Paulo e Curitiba
os painéis são inadequados, exceto se houver utilização de aquecimento interno
artificial.
Destaca-se que os comentários sobre os painéis simulados foram feitos de maneira
geral, já que não há diferenças consideráveis entre os três tipos estudados, pois
tiveram desempenhos semelhantes, provavelmente a leveza destes seja fator
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preponderante nos resultados, em detrimento das peculiaridades de cada um.
Diante dos resultados do desempenho térmico dos painéis estudados, evidencia-se
a importância da observação das variáveis envolvidas na resposta térmica de um
edifício, de modo a otimizá-la.
De maneira genérica, é possível enumerar as seguintes variáveis: latitude, longitude
e clima do local; geometria do edifício; materiais e componentes empregados. Aos
projetistas, cabe definir a geometria do edifício e os seus componentes, que
podem ou não ser adequados ao clima e características locais. Portanto, as
intervenções dos profissionais da construção civil sob o aspecto do desempenho
térmico dos edifícios podem seguir duas vertentes principais:
- Buscar soluções ótimas de geometria para viabilizar o uso de componentes
específicos;
- Alterar características físicas dos componentes de modo a propiciar desempenho
térmico adequado para diferentes situações de geometria e sítio de implantação.
No presente trabalho, optou-se por tratar somente da otimização do desempenho
térmico através da geometria do edifício com a aplicação de painéis leves de
concreto para fechamento vertical, mantendo suas características originais, deixando
o estudo das alterações das características físicas dos painéis para pesquisas
futuras.
Desse modo, o intuito foi gerar recomendações de projeto para melhoria do
desempenho térmico de edifícios residenciais com os painéis leves de concreto, sem
pretensões a esgotar o assunto, mas sim gerar material que ajude projetistas na
tomada de decisões na concepção de um projeto com os painéis utilizados.
A generalização dos resultados deste trabalho poderia ser contestada, já que
projetos costumam ter características específicas, no entanto, há muitos aspectos
em comum no programa de edifícios residenciais, fato que viabiliza a utilização das
recomendações de projeto geradas.
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Outro fator que poderia ser melhor estudado, é a questão da ventilação. O software
EnergyPlus possui muitas limitações quanto à simulação exata da circulação de
fluidos. Nas simulações foram adotadas apenas taxas de ventilação, conforme a
norma, não considerando efeitos mais complexos que a ventilação poderia ter no
resultado térmico do edifício. Destaca-se, que o uso de um software específico de
simulação de circulação de fluidos associado ao software utilizado poderia
enriquecer os resultados.
Sobre a segunda vertente de pesquisa citada que não foi abordada, a respeito das
alterações nas características físicas dos painéis leves de concreto, torna-se uma
linha interessante na continuidade e complementação desde trabalho.

