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RESUMO
Nos últimos anos, tem-se verificado uma demanda por uma maior eficiência
energética nos edifícios de escritórios. Com a adoção do “Estilo Internacional” em
grande parte de edifícios de escritórios, na cidade de São Paulo, há inúmeras
fachadas com áreas parcialmente ou totalmente transparentes, muitas vezes, com
pouco ou nenhum sombreamento externo. Para se manter o conforto nestas
edificações, existe a necessidade do uso intenso de climatização artificial, com um
grande consumo energético. O objetivo principal deste trabalho é realizar uma
análise da eficiência energética de fachadas que empregam este “Estilo
Internacional”, em edifícios de escritórios de grande porte. Para tanto, foram
levantadas as soluções de mercado para envidraçamento tipicamente utilizadas nos
dias atuais. Estas foram analisadas visando avaliar a sua adequação às exigências
da Norma ASHRAE 90.1 (necessária para a certificação do LEED) e do PROCEL
EDIFICA. Além disso, foi feito um levantamento de campo com o propósito de se
obter as principais características construtivas dos edifícios que foram projetados e
construídos no período dos últimos dez anos, aproximadamente. Com esses dados,
foram selecionadas três tipologias típicas do andar tipo de edifícios para: a)
simulações com o programa EnergyPlus a fim de determinar as cargas térmicas
sensíveis de resfriamento do ambiente, variando-se o Fator Solar dos vidros nas
fachadas, em diversas situações de ocupação; e b) avaliações conforme o
procedimento de etiquetagem da envoltória do PROCEL EDIFICA. Nas conclusões
deste trabalho, estabeleceram-se recomendações quanto à utilização do tipo de
vidro (Fator Solar) para a melhoria da eficiência energética nas fachadas,
fornecendo informações que podem contribuir com os projetistas nas decisões
quanto à adoção do partido arquitetônico e às especificações de vidros nas
fachadas. Concluiu-se, ainda, que a adoção da Norma ASHRAE 90.1 é relevante
para a cidade de São Paulo e produz reduções efetivas nas cargas térmicas de
condicionamento; e que a exigência do PROCEL EDIFICA é mais branda do que a
Norma ASHRAE 90.1, porém impõe o uso de brises.

Palavras-Chave: Fator Solar, simulações em computador, cargas térmicas de

resfriamento, sistemas construtivos, vidros absorvedores, refletivos e low-e.

ABSTRACT
Analysis of the Effect of Glazing on the Energy Efficiency of Facades on Large
Office Building in the City of Sao Paulo

In recent years, there has been increased demand for greater energy efficiency
in office buildings. With the adoption of the “International Style” in large numbers of
the office buildings in Sao Paulo, there are numerous facades with areas partially or
completely transparent, frequently with little or no external shading. To maintain
comfort levels in these buildings, there is need of intensive use artificial climate,
resulting in high energy consumption. This paper’s main objective is to analyze the
energy efficiency of facades in large office buildings adopting the “International
Style”. To this end current market offers for glazing were surveyed. These were
analyzed with the objective of evaluation them according to ASHRAE 90.1 Norm
(required for LEED certification) and PROCEL EDIFICA. In addition, a field study was
done to gather the main construction characteristics of buildings projected in
approximately the last ten years. With this data, three typical typologies of standard
floor plan of buildings were selected for a) simulations using EnergyPlus software to
determine thermal loads sensitive to cooling for ambient , varying the Solar Factor of
the glass on the facades, in various occupation situations; and b) evaluations
according to PROCEL EDIFICA building envelope labeling procedures. At this
paper’s conclusion recommendations are made as to glass type use (Solar Factor) to
improve façade energy efficiency, with information supplied to support design
decisions on the adoption of architectural concepts and glass specifications for the
facade. In addition, it concludes that ASHRAE 90.1 concepts are relevant for São
Paulo, producing reductions in thermal loads of conditioning; and that PROCEL
EDIFICA specifications are less demanding than ASHRAE 90.1 standards, however
it requires louvers.

Keywords: Solar Factor, computer simulations, thermal cooling loads, building
systems, absorbing glass, reflective and low-e.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem-se verificado uma demanda pela maior qualidade de
eficiência energética nos edifícios de escritórios. Os sistemas construtivos atuais,
proporcionam, aos arquitetos e engenheiros, maiores possibilidades para o
desenvolvimento de ambientes que sejam saudáveis e estimulantes para os
usuários trabalharem. Por outro lado, os edifícios recentes apresentam, como
característica, número de usuários, computadores, outros equipamentos de
escritórios e iluminação artificial em quantidades que contribuem para um intenso
ganho de calor interno. Este ganho praticamente obriga a utilização de sistemas de
condicionamento de ar. Além disso, as fachadas envidraçadas e com áreas cada vez
maiores estão se tornando muito comuns e, frequentemente, têm pouco ou nenhum
sombreamento.
Segundo Assis (1998, p.16), no Brasil, como em outros países de clima quente,
as fachadas envidraçadas “[...] funcionam como ‘sugadores’ de energia” fazendo
com que, do percentual de 17,5% do consumo de energia elétrica do comércio e
serviços, 75% sejam gastos com iluminação artificial e ar condicionado, indicando
que estes recursos para climatização produzem gastos energéticos maiores. Esses
valores percentuais variam. De acordo com o Ministério das Minas e Energia (1994
apud ROMERO, 1997, p.134 - 136), o setor de comércio consome 11% de energia
elétrica sendo, deste percentual, 84% gastos com iluminação artificial e ar
condicionado.
Neste contexto dos edifícios, a eficiência energética torna-se cada vez mais
importante. A análise da característica da envoltória do edifício é um dos fatores
fundamentais para o bom desempenho térmico da edificação. Outros aspectos a
serem considerados para atender as necessidades dos usuários são: a implantação
no terreno, o entorno, a orientação solar, os materiais a serem especificados,
componentes construtivos e o clima.
Com a adoção do “Estilo Internacional” (CASTRO, 2005, p.1) em grande parte
de edifícios de escritórios na cidade de São Paulo, há inúmeras fachadas
envidraçadas. Para se manter o conforto nestas edificações, existe a necessidade
de uma climatização com um grande consumo energético.
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Este “Estilo Internacional”, caracterizado por edifícios de fachadas com áreas
parciais ou totalmente envidraçadas1, é extremamente benéfico e funcional em
países de clima temperado, nos quais a solução do partido arquitetônico adotado
serve para captar energia solar, diminuindo a necessidade de sistema de
aquecimento (calefação). Em países de clima tropical, como o Brasil, o efeito acaba
sendo o inverso. Ao se optar por este estilo, na fase de concepção do projeto, não
se avalia, com a devida atenção, a quantidade de radiação solar incidente.
Segundo Olgyay (1998 apud MICHELATO; MEDEIROS; CASTRO, 2006, p.4179):
[...] a pele de um edifício atua como filtro entre as condições internas e externas para
controlar a entrada do ar, do calor, do frio, da luz, dos ruídos e dos cheiros. Por isso
os materiais que constituem a pele das edificações têm um papel decisivo na
utilização e controle dos raios solares.
Em São Paulo, a busca por soluções em fachadas envidraçadas que
apresentem um bom desempenho térmico se apresenta em pequeno número, às
vezes pela falta de conhecimento técnico do arquiteto ao especificar o tipo de vidro e
em analisar cada fachada individualmente, conforme a incidência solar e também
por questões econômicas e culturais dos construtores e investidores.
Esta tendência pode começar a mudar, uma vez que, desde 2008, há a
aprovação da regulamentação para edifícios comerciais do PROCEL EDIFICA
(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008) que implementa o Programa de
Eficiência Energética em Edificações para atender níveis de consumo específicos
com base em indicadores técnicos da Norma.
Outro sistema de certificação que está sendo solicitado por alguns
empreendedores como uma maneira de diferenciar o seu empreendimento no
mercado é o LEED (U. S. GREEN BUILDING COUNCIL, 2009), para o qual é
necessário atender requisitos da Norma ASHRAE 90.1 (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2007) que
especifica parâmetros mínimos para Eficiência Energética.

1

Áreas envidraçadas ao longo deste trabalho, ao menos de qualquer observação em contrário, serão
áreas por onde há a passagem direta de radiação solar em áreas transparentes. Observa-se ainda,
que esta questão do “Estilo Internacional” preza a leveza e muitas vezes os vidros também são
usados como fechamentos opacos sendo eles coloridos.
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Estas Certificações estabelecem limites para o desempenho dos elementos da
envoltória da fachada focando a necessidade da atenção em Eficiência Energética.

1.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é realizar uma análise da eficiência energética de
fachadas com grandes áreas transparentes, em edifícios de escritórios de grande
porte, na cidade de São Paulo.

1.2 Objetivos Específicos
 Analisar a adequação das exigências de eficiência energética para
fachadas que são atualmente utilizadas no Brasil, ou seja, aquelas
especificadas pelo PROCEL EDIFICA e pela Norma ASHRAE 90.1 de
2007.
 Levantar as soluções de mercado tipicamente adotadas nos dias
atuais, e aquelas que atendam as exigências dessas duas normas.
 Fazer uma avaliação comparativa, entre a demanda por cargas
térmicas de condicionamento de um andar típico de três edifícios, com
fachadas com grandes áreas transparentes, considerando as soluções
típicas de mercado e outras, que estão em conformidade com as
exigências para a certificação LEED.
 Fazer uma avaliação para o andar típico de cada edifício, composto por
fachadas com grandes áreas transparentes, conforme o procedimento
de etiquetagem da envoltória do PROCEL EDIFICA.

1.3 Justificativas
Em São Paulo, nota-se que as torres de escritórios estão cada vez mais altas,
utilizando fachadas envidraçadas com “panos” de laje, optando-se por formas
geométricas básicas, conforme se observa na fotografia 1, e sem uma preocupação
maior com as conseqüências destas opções em todos os sentidos, entre eles, a
eficiência energética do edifício.
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Fotografia 1 – Edifício Spazio Faria Lima, Av. Brigadeiro Faria Lima (2009)
Fonte: Autora (2009)

Como já dito anteriormente, os empreendedores, em São Paulo, estão
investindo na obtenção da certificação do LEED (U. S. GREEN BUILDING
COUNCIL, 2009) como um diferencial no mercado. Além disso, há, no Brasil, o
processo de etiquetagem de edifícios comerciais proposto pelo PROCEL EDIFICA
(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008) que enfoca a eficiência energética
desses edifícios e que, neste momento é voluntário, mas tornar-se-á obrigatório no
futuro. Com a utilização destas Normas e Certificações, o sistema construtivo
tipicamente utilizado em São Paulo está começando a mudar. A questão é verificar
se as especificações do PROCEL EDIFICA, LEED e ASHRAE são adequadas ao
nosso clima e que impacto esta mudança provocará em São Paulo.
Em especial, ressalta-se que a tendência no mercado é para a construção de
edifícios de escritórios com baixa inércia térmica. Entretanto, o clima da cidade de
São Paulo tem uma grande amplitude térmica. Logo, a edificação que apresenta
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uma alta inércia térmica, com paredes opacas e áreas transparentes com melhor
desempenho energético, proporciona um maior conforto aos usuários.
Outro fator relevante, é que poucos estudos foram realizados para a cidade de
São Paulo. Os trabalhos mais recentes sobre a eficiência energética de edifícios
situados na cidade de São Paulo foram: Avaliação de Estratégias para a
Racionalização do Consumo de Energia em Edifícios com Ar Condicionado
(FIORELLI; HERNANDEZ NETO; TRIBESS, 2001) e “Fachadas e Instalações de
Condicionamento Ambiental: Custos Envolvidos” (PIRRÓ; ROMÉRO, 2006).
Há vários outros estudos sobre o tema, mas nenhum deles aborda a cidade de
São Paulo. Foram feitos para climas diferentes. Por exemplo: Avaliação de
Desempenho Térmico de Componentes Construtivos Utilizando o EnergyPlus
(BATISTA; LAMBERTS; WESTPHAL, 2005), para a cidade de Brasília, Utilização de
Película Reflexiva em Fachadas Envidraçadas de Edifício Situado Em Local de
Clima Tropical Úmido de Altitude (BORDEIRA; BASTOS; QUEIROZ, 2005), para a
cidade de Petrópolis. O estudo do Procedimento para a Avaliação do Impacto de
Novas Edificações no Consumo Energético do Entorno, (BRANDÃO, ALUCCI, 2005)
não levou em consideração a característica climática.

1.4

Estrutura do Trabalho
A seção 1 é uma introdução ao trabalho abordado, os objetivos a serem

alcançados e as justificativas sobre a importância do trabalho.
Na seção 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre partidos
arquitetônicos desde o surgimento do “Estilo Internacional” no exterior e em São
Paulo até reflexões acerca deste estilo nos dias atuais.
A seção 3 apresenta artigos de pesquisa do que se tem realizado sobre
eficiência energética em edificações.
A seção 4 apresenta as Normas e Certificações Nacionais e Internacionais
sobre Eficiência Energética em Edificações. Portanto, serão abordados o PROCEL
EDIFICA, o LEED, que apresenta 3 opções para cumprimento das exigências e a
ASHRAE 90.1, que é uma das 3 opções apresentadas pelo LEED. No final desta
seção, há uma discussão breve sobre os Métodos de Avaliação.
A seção 5 apresenta as alternativas de vidro para eficiência energética. Neste
Capítulo, tem-se o comportamento térmico dos vidros e as principais características
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térmicas de vidros no mercado brasileiro. Apresenta, também, alguns dados de
propriedades térmicas de Fator Solar e outras, não medidos em laboratório, porém
calculados utilizando software dos fabricantes.
A seção 6 apresenta uma descrição do método de trabalho utilizado. Foram
feitas

análises

comparativas

dos

resultados

apresentados,

via

simulação

computacional, da demanda de energia de um andar típico de três edifícios,
considerando as soluções de fachadas padrão de mercado, com uma solução de
fachada, seguindo as exigências da ASHRAE 90.1. Para essas simulações foram
consideradas algumas soluções de envidraçamento com enfoque no Fator Solar
(vidro comum incolor, alto, intermediário e baixo – correspondente à exigência
prescritiva da Norma ASHRAE), descritos neste Capítulo. Para esses andares
típicos, também foram feitas análises da eficiência energética das fachadas de
acordo com a sistemática para etiquetagem da envoltória do PROCEL EDIFICA.
Apresenta, também, levantamento de fotos de cerca de 18 edifícios com plantas e
fichas técnicas.
A seção 7 apresenta os principais resultados obtidos, por meio das
simulações,

sendo

apresentados

em

forma

gráfica.

Estes

gráficos

estão

representados, em forma de síntese para os Edifícios Eldorado, Santa Catarina e
Francisco Mellão para todos os sistemas construtivos analisados. São apresentados
também: gráficos em caráter ilustrativo, para um edifício e um sistema construtivo;
gráficos da temperatura do ar interior para um dia de verão e para um dia de inverno;
gráficos da temperatura do ar interior com enfoque na Fachada Oeste, ao longo do
ano; tabelas que representam os valores obtidos nas simulações e, na sequência,
as análises dos principais resultados apresentados. Os gráficos de forma detalhada
dos Edifícios Eldorado, Santa Catarina e Francisco Mellão estão apresentados nos
Anexos A, B e C (volume 2).
A seção 8 apresenta as conclusões deste trabalho.
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2 PARTIDOS ARQUITETÔNICOS DE EDIFÍCIOS ATUAIS
As concepções dos partidos arquitetônicos adotadas para edifícios de
escritórios de grande porte na cidade de São Paulo, aproximadamente nos últimos
35 anos, podem ser definidas, ainda, como representativas do denominado “Estilo
Internacional”,

expressão

criada em 1932

por Hitchcock e

Johnson, ao

caracterizarem o estilo da geometria adotada como prioritário, independente das
características locais. Essa foi uma das várias formas empregadas para a divulgação
das idéias da arquitetura moderna que estavam se desenvolvendo na Europa por Le
Corbusier e membros da Bauhaus.
Segundo Khan (1999, p.8)
O internacionalismo foi uma maneira de funcionar num mundo que se
globalizava, e a arquitetura internacionalista – ou seja, a arquitetura
sem raízes num lugar, transmissível a todas as zonas do mundo e
encarnando princípios modernos e universais – começou a
prevalecer.

Internacionalmente, o arquiteto der Rohe, com a contribuição do arquiteto
Johnson, inaugurou, em Nova Iorque, edifícios de escritórios com grandes fachadas
envidraçadas. Na construção do Seagram Building (1954-1958) edifício que
caracteriza este conceito, foram utilizadas colunas e vigas em “I” estruturais. Nas
fotografias 2 e 3, nota-se que o Seagram Building é composto por fachadas cortina,
em busca de leveza e transparência.

Fotografia 2 – Detalhe da Fachada do Seagram Building (1958)
Fonte: Emporis (2009)
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Fotografia 3 – Edifício Seagram Building (1958)
Fonte: Educatoriu (2009)

Planta 1 – Ed. Seagram Building
Fonte: Khan (1999, p. 128)

Khan (1999) indica que o edifício de 38 andares está localizado a,
aproximadamente, 27 metros da rua, integrado com a praça com dois espelhos
d´água nas laterais, conforme planta 1. O vidro apresenta-se nas cores bronze
escuro e âmbar-cinzento.
Seguindo a mesma linguagem de der Rohe, o escritório de arquitetura
Skidmore, Owings e Merrill (SOM) construiu também, em Nova Iorque, o Chase
Manhattan Bank, entre 1955 e 1961, apresentado na fotografia 4.

33

Fotografia 4 – Chase Manhattan Bank (1961)
Fonte: Khan (1999, p.135)

A verticalização da cidade de São Paulo inicia-se, em larga escala, após o final
da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mesmo porque a maior parte dos materiais,
insumos eram importados. Segundo Souza (1994), o período de 1947 a 1964
corresponde ao início da incorporação e rapidez na verticalização.
No Brasil, em São Paulo, paralelamente ao crescimento de edifícios deste
estilo no exterior, o primeiro edifício de escritórios considerado com características
próximas, na utilização de grandes áreas transparentes, é o edifício CBI (Companhia

34

Brasileira de Investimentos) Esplanada, da fotografia 5, projetado em 1947, pelo
arquiteto polonês Korngold, com 84 metros de altura 2. Segundo Carlos Lemos (CBI
ESPLANADA, 2009), foi o primeiro edifício com pavimento tipo com área aproximada
de 1.200 m² com um núcleo central e infraestrutura “estabelecidos”, sendo o restante
da área caracterizada como livre para a utilização de escritórios.
Esse edifício está localizado na Praça Ramos de Azevedo, esquina com a Rua
Formosa, próximo ao vale do Anhangabaú. As fachadas norte, sul e leste
apresentam brise soleil de concreto, como elemento de sombreamento. Nota-se, na
planta 2 (pavimento tipo), o rigor racionalista da época, caracterizado por
infraestrutura central de elevadores e banheiros, totalizando 33 pavimentos em uma
área total de 50.000 m². Em 1992, esse edifício, juntamente com outros próximos da
área, foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. (CONPRESP).

Fotografia 5 – Edifício CBI Esplanada (1947)
Fonte: CBI Esplanada (2009)

Planta 2 – Edifício CBI Esplanada
Fonte: CBI Esplanada (2009)

A Avenida Paulista passa por algumas transformações, no mesmo período,
com o início de algumas verticalizações como o Conjunto Nacional (fotografia 6)
projetado pelo arquiteto Libeskind e inaugurado em 1956. A área total do conjunto é
2

Segundo documentação do arquivo municipal.
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de aproximadamente 150.000 m² e apresenta dois volumes: um horizontal e outro
vertical. Na composição vertical, temos 3 torres de escritórios com 25 andares cada.
(ITAU CULTURAL, 2009).

A adoção do partido arquitetônico deste edifício,

especificamente, na torre vertical, representa um estilo intermediário, onde o
emprego das áreas transparentes é utilizado em conjunto com as superfícies
opacas. Desta forma, torna-se possível um maior controle do ganho de calor para o
interior do edifício. Nota-se também que, na torre horizontal, as áreas transparentes
apresentam brises como elemento de sombreamento.

Fotografia 6 – Edifício do Conjunto Nacional (1956)
Fonte: Autora (2010)

Na cidade de São Paulo, a partir dos anos 60, os edifícios que eram, em
sua

maior

parte,

residenciais,

começaram

a

despertar

o

interesse

das

incorporadoras por edifícios de escritórios em regiões específicas como: a Avenida
Paulista e a Avenida Faria Lima. Esses edifícios eram projetados de acordo com o
“Estilo Internacional”, sem levar em consideração o clima da cidade de São Paulo.

36

Fotografia 7 – Edifício Olivetti, Avenida Paulista (1976)
Fonte: Autora (2009)

As características de total transparência, utilização de materiais como alumínio
e vidro, tal como no “Estilo Internacional”, podem ser observadas a partir de meados
da década de 70, sendo o Edifício Olivetti (fotografia 7), concluído em 1976,
representativo desse estilo.

Nesse período, o sistema construtivo utilizado nas

fachadas era constituído por estruturas de alumínio, onde o vidro era encaixilhado,
sendo que as marcações de linhas horizontais e verticais da caixilharia eram
perceptíveis.
Ao transcorrer desses anos, a expansão vertical ocorreu rapidamente.

Os

edifícios que eram construídos com grandes áreas transparentes, adotando-se o
“Estilo Internacional” visavam, além da estética, gerar menores cargas em seus
pilares de sustentação. Associado ao conceito de leveza de fachadas buscou-se,
também, outras soluções construtivas internas, como o aumento da espessura das
lajes e sua nervuração, a fim de possibilitar a remoção de pilares internos para a
criação de escritórios panorâmicos.
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No período de 1970-2000, o conceito ilustrado pelo Edifício Olivetti firmou-se,
foi sofrendo pequenas variações, incluiu os avanços tecnológicos no processo de
fabricação do vidro e nos sistemas construtivos das fachadas, mantendo a
transparência do vidro, a leveza da construção, sempre priorizando a estética do
edifício e não a funcionalidade. Outras consequências que esse conceito podia
acarretar, como a redução na eficiência energética do edifício, também não foi
avaliada com devida atenção.
A plena consolidação desse conceito tem como marco o Edifício Dacon.
Apesar do Edifício Olivetti ser anterior a ele, é considerado, segundo Segalla (2008),
o primeiro edifício em São Paulo a ser totalmente revestido em sua fachada com
placas de vidro (fotografia 8), tendo um aspecto de “panos” de vidro. Essa
edificação, com geometria cilíndrica, foi projetada pelo arquiteto Julião e inaugurado
em 1981, localizando-se entre as Av. Cidade Jardim e Av. Brigadeiro Faria Lima.

Fotografia 8 – Edifício Dacon, Avenida Cidade Jardim (1981)
Fonte: Autora (2010)

Em 1986, o Edifício Citicorp, projetado pelo escritório dos arquitetos Aflalo &
Gasperini Arquitetos (2009), constituiu um marco na Av. Paulista, com a utilização de
grelha estrutural para absorção das cargas verticais da edificação e do sistema de
silicone glazing (vidro colado com silicone) para instalação dos vidros na caixilharia,
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fazendo com que, visualmente, os vidros passem a ser contínuos. Segundo os
autores do projeto, esta edificação foi a primeira a utilizar esta técnica no país. Os
materiais empregados na fachada são o granito bege rosado e o vidro laminado
azul, conforme fotografia 9. É interessante notar, neste edifício, a contraposição de
área transparente de grande impacto visual com uma área de elementos opacos. A
adoção desse estilo arquitetônico representa uma transição, quase uma retomada
do emprego de superfícies opacas nas fachadas, como um estilo intermediário que
outros arquitetos também começaram a utilizar.

Fotografia 9 – Edifício Citicorp, Avenida Paulista (1986)
Fonte: Autora (2010)

Na década de 90, optando pela utilização de materiais mais “brutos”, como o
concreto em contraponto com a fachada envidraçada (conforme a fotografia 10), o
arquiteto Bratke (2010) desenvolvia o Edifício de escritórios Baronesa de Saint Seve
utilizando a volumetria das torres para circulação vertical, sanitários e copa. Dessa
maneira, os panos de lajes ficam totalmente livres para a utilização de escritórios
(escritórios open space). Essa edificação é localizada na R. Guararapes, próximo da
Av. Engº. Luis Carlos Berrini.
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Fotografia 10 – Edifício Baronesa de Saint Seve, R. Guararapes
(1992)
Fonte: Buildings Espaços Corporativos (2010)

Na mesma região, situado às margens do Rio Pinheiros, na Av. das Nações
Unidas, o Centro Empresarial Nações Unidas, projetado em 1989 pelos arquitetos
Botti e Rubin e construído entre os anos de 1998 e 2002, apresenta fachadas
fortemente envidraçadas, conforme se observa na fotografia 11, diferenciadas entre
si. As três torres, Oeste, Norte e Leste, apresentam, como características idênticas,
a fachada revestida com granito flameado e o coroamento em forma de chanfro. No
sistema construtivo da edificação foi utilizado o concreto de alto desempenho
possibilitando pilares esbeltos e lajes protendidas que dispensam vigas. As Torres
Oeste e Norte mantiveram o programa original, sendo utilizadas como escritórios.
Entretanto, a Torre Leste passou por alterações e tornou-se hotel de luxo. A Torre
Norte destaca-se pela altura de 176 metros, pela área construída de 152 mil metros
quadrados e

pelos painéis

envidraçados

e

pré-fabricados na

2,60 m x 2,35 m, conforme a fotografia 12 (ARCOWEB, 2010).

ordem de
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Centro Empresarial Nações Unidas

Fotografia 11 – Centro Empresarial Nações Unidas, Av. das Nações
Unidas (1998-2002)
Fonte: Arcoweb (2010)

Fotografia 12 – Torre Norte, Av. das Nações Unidas (1999)
Fonte: Reinés (2002 apud ARCOWEB, 2010)

O “Estilo Internacional”, adotado na cidade de São Paulo desde meados da
década de 70 até os dias atuais, caracteriza-se por grandes áreas transparentes,
geometria do andar tipo em um único ambiente com divisões internas de materiais
“leves”, separação do núcleo de circulação vertical e sanitários da grande área dos
escritórios. Estas características influenciam o desempenho da eficiência energética
do edifício aumentando, diretamente, seu consumo energético, principalmente na
iluminação artificial e no condicionamento dos ambientes. A boa distribuição da luz
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natural fica prejudicada na região central dos pavimentos devido a sua grande
dimensão. Quanto ao condicionamento dos ambientes, há um aumento da carga
térmica interna devido aos ganhos de calor gerados pelos usuários e equipamentos.
Além disso, as grandes áreas transparentes proporcionam ganhos excessivos de
calor, aumentando a carga térmica e, consequentemente, o consumo de energia
pelo ar condicionado. Esse quadro pode ser alterado com a incorporação de mais
elementos opacos e absorvedores de calor nas fachadas e nas partições internas do
edifício, visando reduzir a demanda por carga térmica.
Convém ressaltar que a otimização do consumo de energia do edifício, pode
ser conseguida com alterações mais básicas desde o início do projeto, como: a
geometria, a melhoria da implantação do edifício no terreno, os materiais de alta
inércia térmica utilizados durante a construção, ou ainda, o estudo da possibilidade
do uso da ventilação noturna. Essas técnicas são pouco utilizadas ou por questão de
disponibilidade do terreno, ou porque não são priorizadas, uma vez que a estética é
sempre prioritária.
As decisões de projeto com relação às áreas transparentes são afetadas pela
legislação de acordo com o Código de Obras e Edificações do Município de São
Paulo, em vigor desde 1992, que determina uma relação de área transparente/área
de piso (Atrans/Apiso) de 15% para insolação e 7,5% para ventilação de
compartimentos de edifícios de escritórios. As aberturas dos compartimentos
poderão ser reduzidas, desde que tenham desempenho mínimo similar ao exigido,
com o uso de sistemas mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação (BLOCK;
BOTELHO, 1993). A partir de 2004, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, através da
Instrução Técnica nº 09/2004, determina duas opções para fachadas, que impactam
no tamanho da área transparente, segundo a Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública (2004):
 Tem que haver uma separação corta-fogo na fachada entre aberturas de
pavimentos consecutivos, podendo ser vigas e/ ou parapeito, que deve
ter altura mínima de 1,20 m separando uma da outra. Convém ressaltar
que essa separação corta-fogo, em geral, é opaca e limita a passagem
de luz;
 No caso de separação por meio de abas, que se prolonguem na parte
externa da fachada, devem ter, no mínimo, 0,9 m no plano horizontal.
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2.1 Reflexões acerca da adequação do “Estilo Internacional”
Internacionalmente, o conceito de construção que é representado por técnicas
mais modernas no uso do vidro nas fachadas, aliado ao emprego de técnicas
passivas de climatização tem potencial para um melhor desempenho da eficiência
energética do edifício como um todo. Dentre essas técnicas passivas, vale salientar:
a implantação, a orientação solar, o entorno, as condições climáticas locais, a
geometria, a volumetria e a envoltória do edifício, assim como a correta escolha dos
materiais em função da geometria.
No Brasil, em especial, na cidade de São Paulo, com a adoção do “Estilo
Internacional” como partido arquitetônico, passou-se a dar um caráter secundário às
técnicas passivas. Ressalta-se que, a principal diferença para os usuários dos
edifícios onde há a utilização de grandes áreas transparentes em um clima frio e em
um clima tropical, como o Brasil, é a grande penetração de radiação solar que
ocorrerá para o interior dos ambientes. Para os climas frios, essa penetração é
benéfica porque contribui para o aquecimento do edifício, reduzindo a demanda por
energia para aquecimento. Já no Brasil, ao contrário, onde a disponibilidade de
radiação solar é maior do que nesses países frios, haverá um significativo acréscimo
de demanda na carga de resfriamento e pode ocorrer, ainda, um aclaramento
excessivo nas regiões periféricas, onde há a incidência de luz solar direta.

Fotografia 13 – Fachada do Instituto do Mundo Árabe, em Paris (1987)
Fonte: The Urban Earth (2009)
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A fotografia 13 mostra o Edifício do Instituto do Mundo Árabe, projetado pelo
arquiteto Nouvel e inaugurado em 1987. Nesse projeto, especificamente na fachada
sul, para controlar a luminosidade, foi utilizado um sistema de painéis com
diafragmas (como sistema de máquinas fotográficas), como se observa na fotografia
14. Alguns módulos trabalham com células fotossensíveis, outros, somente para
entrada de luz, provocando sensações de diferentes texturas.
A abordagem conceitual pela qual o projeto não nasce dos
preconceitos do desenho, mas de uma reflexão exaustiva sobre
dados do programa que determina a escritura arquitetônica, de modo
que cada objeto pede uma arquitetura diferente. (NOUVEL apud
BENEVOLO, 2007, p. 188).

Fotografia 14 – Detalhe do painel da Fachada Sul
Fonte: Autora (1999)

O projeto para a companhia de seguros Swiss Re foi desenvolvido pelo
escritório de arquitetura Foster and Partners (2010) no período de 1997 a 2003. É
um edifício que se destaca pela sua geometria ousada, com quarenta andares,
atingindo, aproximadamente, 200 metros de altura. Como se observa na fotografia
15, o edifício se assemelha a um corpo cilíndrico, para redução do impacto das
cargas de vento. O sistema construtivo apresenta uma fachada dupla ventilada,
constituída por uma “pele” de vidro com microperfurações na fachada externa e um
sistema de abertura de janelas. Essas microperfurações permitem que o ar entre
através de orifícios pela parte externa da edificação, circule pelos ambientes internos
no nível do piso e saia novamente através de poços de luz centrais. O sistema de
abertura de janelas é controlado por computadores que estão diretamente
conectados a estações meteorológicas (para verificar radiação solar, velocidade do
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vento, precipitações pluviométricas e temperatura). Na área de escritórios, a fachada
é composta por um vidro insulado, sendo a camada externa dupla laminada com
vidros de película low-e nas duas faces e vidro simples na face interna. A câmara
ventilada possui pontos para tomada e extração de ar.
Os vidros low-e proporcionam como principal característica, a diminuição do
fluxo de calor irradiado devido à presença de material de baixa emissividade,
conforme será discutido na seção 5.

Fotografia 15 – Swiss Re, em Londres (2003)
Fonte: Arcoweb (2009)

No Brasil, por questões econômicas, tecnológicas e culturais, no momento,
partidos arquitetônicos com soluções mais arrojadas e eficientes energeticamente
ainda estão no início. Com a regulamentação do PROCEL EDIFICA (CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008) e com a corrida pela busca de certificações,
segundo a metodologia do LEED (U. S. GREEN BUILDING COUNCIL, 2009), alguns
empreendedores começam a perceber que vale a pena investir no uso de vidros e
de materiais específicos nas fachadas que proporcionem, mesmo que com um custo
inicial maior para a construção, redução no consumo de energia, além de servir
como um diferencial de venda no mercado imobiliário. Os edifícios Eldorado Tower,

45

na fotografia 16, e o Rochaverá, na fotografia 17, são as primeiras edificações
construídas na cidade de São Paulo que não só mantêm o conceito de grandes
áreas transparentes, mas também visam a eficiência energética, porém somente por
questões de certificação e etiquetagem.

Fotografia 16 – Edifício Eldorado Tower (2007)
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 17 – Edifício Rochaverá (2008)
Fonte: Kon e Ducci (2008 apud ARCOWEB, 2010)
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3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES
Nas últimas décadas, pesquisadores como Gratia e Herde (2002), Michelato,
Medeiros e Castro (2006), Pirró e Romero (2006), Hernandez Neto, Vittorino, Caram
e Tribess (1999), Castro, Bueno-Bartholomei, Labaki e Caram (2005) têm publicado
trabalhos voltados a analisar a eficiência energética de edificações climatizadas,
dando enfoque, ou no aspecto da envoltória do edifício, ou do sistema de
climatização, ou do sistema de iluminação artificial, além do uso de outras
tecnologias, como o resfriamento geotérmico que, no momento, são alternativas,
mas que podem se tornar realidade no futuro.
Dos diversos artigos pesquisados, destaca-se o artigo de Gratia e Herde
(2002), onde são apresentados os resultados de uma pesquisa realizada enfocando
dois edifícios de escritórios situados na Bélgica, com o objetivo de estabelecer
recomendações aos arquitetos para se projetar edifícios energeticamente mais
eficientes. Os autores fizeram uma pesquisa, avaliando a eficiência energética
desses edifícios, levando-se em consideração: a orientação solar do edifício como
um todo, os tipos de vidro, o percentual de área transparente, a inércia térmica, o
ganho de calor interno existente com iluminação, equipamentos, pessoas e sistema
de ventilação.
Apesar de dois edifícios terem sido estudados, somente um deles trata da
avaliação do consumo energético de fachadas, em relação à orientação solar,
oferecendo maior contribuição para este trabalho. O edifício em questão, é de médio
porte constituído por 150 módulos de escritórios, distribuídos em cinco andares e
duas fachadas, as quais, apresentam áreas transparentes. Estes escritórios estão
localizados nas áreas periféricas, com as fachadas de áreas transparentes, e
separadas por um corredor central, sendo que a infraestrutura e a circulação vertical
se concentram em ambas as extremidades do edifício, nas áreas opacas.
A dimensão de cada módulo escritório é de 5,40 m x 3,50 m com pé-direito de
piso a piso de 3,60 m e área estimada em 649,20 m² por andar.
As propriedades térmicas adotadas foram:
 Telhado: U = 0,3 W/(m².K);
 Andar térreo: U = 0,379 W/(m².K);
 Andar intermediário: U = 0,857 W/(m².K);
 Superfície da fachada opaca: U = 0,373 W/(m².K);
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 Paredes Internas: U = 0,425 W/(m².K);
 Vidro duplo low-e são: U = 1,8 W/(m².K), transmitância à radiação solar do
vidro = 0,693 e Fator Solar = 0,708;
 Taxa de infiltração de ar por módulo de escritório: 0,226 vol/h.
Os andares tipo foram considerados como ocupados no período das 8h às 18h,
com cargas térmicas internas representativas de escritórios panorâmicos e os
sistemas de aquecimento e resfriamento acionados uma hora antes do período de
ocupação, para proporcionar maior conforto aos usuários.
Foram utilizados para análise do desempenho térmico dos andares tipo dois
programas de Simulação computacional: OPTI (GRATIA; SAELEN, 2000 apud
GRATIA; HERDE, 2002) e TAS (JONES apud GRATIA; HERDE, 2002).
Especificamente, para estas simulações, foi utilizado o programa TAS (JONES apud
GRATIA; HERDE, 2002). Para realizá-las para um período de quatro dias “típicos”,
os pesquisadores consideraram o percentual de área transparente e a orientação
solar das fachadas, de acordo com a Tabela 1:
Tabela 1 – Percentual de área transparente e orientação solar das fachadas adotado pelos
pesquisadores.

N

S

L

O

49,4 % N
22,2% S

49,4 % S
22,2% N

49,4 % L
22,2% O

49,4 % O
22,2% L

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Gratia e Herde (2002)

Os resultados obtidos, como se observa no Gráfico 1 a seguir foram:
 O edifício voltado para orientação solar Norte-Sul é melhor do que LesteOeste;
 No edifício voltado para orientação solar Sul, e com acréscimo de
persianas externas, as cargas térmicas de resfriamento tiveram
reduções em 45%.
 A utilização de vidros refletivos para a condição voltada para a face Sul
apresentou uma redução de 34% nas cargas térmicas de resfriamento.
Entretanto, houve um aumento de 17% nas cargas térmicas de
3

Ao longo do próprio artigo, o autor apresenta outro número, dando valores diferentes para a mesma
propriedade, talvez um erro de digitação.
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aquecimento e teve uma demanda de 7,2% maior por cargas térmicas
de aquecimento mais do que a edificação com orientação voltada para o
Norte;
 A manutenção da fachada envidraçada com percentual mais significativo
e voltada para a face Sul permitiu o desligamento da iluminação artificial
dos escritórios no período das 10h às 15h, reduzindo o consumo de
energia elétrica e decrescendo em 9% as cargas térmicas de
resfriamento.

Gráfico 1 – Cargas Térmicas para diversas configurações.
Fonte: Adaptado pela autora com dados de Gratia e Herde (2003, p.484, tradução)

Na questão do isolamento da envoltória (GRATIA; HERDE 2002), mencionam a
importância da escolha do vidro pelo fato de constituírem a maior parte do edifício,
provocando uma variação do nível de ganho de calor do exterior para o interior.
Os autores concluíram que a adoção dos partidos arquitetônicos tem um
grande impacto no desempenho da eficiência energética do edifício. Opções como a
geometria do edifício, as dimensões dos escritórios e das janelas, podem juntos,
duplicar o consumo final de energia. Além disso, reduzir pela metade, os níveis de
luz visível e aumentar as temperaturas no verão para níveis que acabam por afetar a
produtividade dos usuários.
Analisando-se o gráfico 1, na edificação com condição voltada para o Sul, o
uso de vidro refletivo e elemento de sombreamento contribuíram para uma redução
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(em relação à pior situação) nas cargas térmicas de resfriamento. Entretanto, o
edifício com condição também voltada para o Sul e com persianas apresentou a
menor redução de cargas térmicas de aquecimento. Portanto, a implantação do
edifício considerando a orientação solar, a utilização de vidros refletivos e elementos
de sombreamento nas fachadas acarretam, principalmente, a redução no índice de
cargas térmicas de resfriamento. Considerando-se o clima de São Paulo que é mais
quente, onde há maior incidência de radiação solar, espera-se que uma implantação
do edifício adequada ao terreno produza ganhos equivalentes ou até maiores do que
os verificados para o caso da Bélgica.
Esta pesquisa apresenta a importância do emprego adequado da orientação
solar para o desempenho energético da edificação, o que evidencia a necessidade
do projetista escolher a melhor forma de implantação do edifício no terreno.
Contudo, sabemos que, muitas vezes, isso não é uma decisão apenas do projetista,
fazendo com que nem sempre se possa utilizar desse benefício. Ainda que, em
outras situações, por outros motivos, a implantação do edifício não tenha sido a mais
adequada, pode-se, trabalhando com tipos de vidros diferentes, brises e outras
proteções, buscar consumo de energia menor ou uma situação de eficiência
energética mais favorável.
Castro et al. (2005) realiza uma análise do desempenho térmico de três tipos
de vidros. O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento do vidro laminado
verde 8mm, vidro float verde 4mm e vidro float incolor 4mm, com relação ao ganho
de calor solar, através de medições em protótipos. O período de medições ocorreu
entre 08 de março e 15 de março de 2004.
Esses protótipos foram construídos na Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, na cidade de Campinas, São Paulo. Próximo
a esses protótipos foi instalada uma mini-estação meteorológica e, nos protótipos,
foram instalados dois sensores Termopares tipo T, um na face do vidro e outro no
interior do protótipo. Os resultados obtidos foram:
 O vidro monolítico verde apresentou as maiores diferenças das
temperaturas internas dos vidros, atingindo uma variação4 de 13º C em
relação às temperaturas do ar dos protótipos;

4

Os autores não mencionam se a variação é máxima ou média.
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 O vidro comum incolor apresentou a maior diferença por volta das 14h,
entre as temperaturas internas dos vidros e dos protótipos, com uma
variação* de 6ºC e, no vidro laminado, de 7ºC;
 O vidro comum incolor apresentou maior contribuição com relação ao
ganho de calor solar, bem como as maiores temperaturas de ar dentro
do protótipo. Essas temperaturas estiveram muito próximas do protótipo
com vidro comum verde;
 O vidro laminado verde (incolor com película verde) apresentou, com
relação ao ganho de calor solar, um comportamento intermediário entre
o vidro incolor e o verde comum. Entretanto, com o vidro laminado
obtiveram-se as menores temperaturas internas do ar.
Esse trabalho mostra que os valores elevados de Fator Solar5 podem ser
dados pela alta transmitância ou alta absortância. No estudo apresentado, a
transmitância foi baixa, mas ao custo de um aumento da absortância, que, por fim,
não é tão impactado porque a absortância está multiplicada pelo valor de 1/3
(adotado pelos autores), tendo desta forma, seu efeito reduzido na mesma
proporção (1/3). Entretanto, mesmo com o efeito reduzido, parte do que está sendo
absorvido pelos vidros é colocado para o interior do ambiente, sendo o ganho final
de calor perceptível em função dessa absorção.

5

A definição de Fator Solar está apresentada na seção 5 deste trabalho, p. 91
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Michelato, Medeiros e Castro (2006), elaboraram um levantamento das
propriedades térmicas dos vidros refletivos utilizados no mercado. O objetivo desse
estudo é obter as características óticas do vidro refletivo on-line (antélio) verde
esmeralda 6 mm, vidro refletivo off-line azul médio 4 mm, vidro reflectafloat refletivo
on-line 4 mm e, também, o vidro comum incolor de 4 mm por meio da análise por
espectrometria, avaliando-se as taxas de transmissão, absorção e reflexão para
duas regiões: visível e infravermelho.
Os resultados obtidos, conforme se observa na Tabela 2, a seguir, foram:
 O vidro comum incolor apresentou a maior transmitância luminosa, da
ordem de 87%;
 Os vidros “refletivos” apresentaram uma refletância à radiação solar
próxima à do vidro comum incolor. Esses vidros também apresentaram
percentual total de alta absortância à radiação solar, 58% e 71%;
 O vidro refletivo on-line verde esmeralda obteve uma menor transmitância
à radiação solar, da ordem de 30%, em comparação com o vidro comum
incolor; entretanto, apresentou uma elevada absortância à radiação
solar, da ordem de 58%;
 O vidro refletivo off-line azul médio obteve uma baixa transmitância à
radiação solar, da ordem de 19%; entretanto, apresentou uma elevada
absortância à radiação solar, da ordem de 71%, tendo uma refletância
menor em comparação ao vidro comum incolor;
 O vidro reflectafloat teve uma refletância à radiação solar, da ordem de
15%, porém uma grande transmitância à radiação solar, da ordem de
60%.
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Tabela 2 - Valores de Transmitância, Absortância e Refletância
TRANSMITÂNCIA (%)

ABSORTÂNCIA (%)

REFLETÂNCIA (%)

VIDROS

FS
VIS

IV

TOTAL

VIS

IV

TOTAL

VIS

IV

TOTAL

Comum Incolor
(4 mm)

87

78

80

6

10

9

7

12

11

82

Refletivo Pirolítico
Verde Esmeralda
(6 mm)

45

26

30

36

64

58

19

10

12

39

Refletivo Metalizado
a Vácuo Azul Médio
(4 mm)

28

17

19

55

76

71

17

7

10

35

Reflectafloat
(4 mm)

31

68

60

54

17

25

15

15

15

66

Fonte: Adaptada pela autora com dados de Michelato, Medeiros e Castro (2006, p.4187)
Legenda: VIS – Visível; IV – Infravermelho; FS – Fator Solar.

A partir dos resultados, os autores concluíram que os vidros refletivos, tanto os
de fabricação on-line como off-line, não apresentam uma redução do consumo de
energia como é afirmado pelos fabricantes.
Com o objetivo de fazer uma análise mais abrangente, acrescentou-se uma
coluna à Tabela 2, onde é apresentado o Fator Solar desses vidros. Para
determinação desse Fator Solar foram adotados os seguintes parâmetros:
 Conforme a Norma ASHRAE: (he = 22,7 W/(m².K); hi = 8,29 W/(m².K))6
para vidros não refletivos e hi 9= 4,20 W/(m².K) para vidros refletivos. A
condutividade térmica (λ) do vidro adotada foi de 1,0 W/(m.K).
Com os resultados obtidos, pode-se observar que:
 O vidro reflectafloat on-line foi o que apresentou o maior Fator Solar, da
ordem de 66%, em relação aos vidros refletivos, apesar de apresentar
a menor absortância à radiação solar, da ordem de 25%;
 O vidro refletivo off-line azul médio apresentou o menor Fator Solar,
da ordem de 35%, em relação aos vidros reflectafloat on-line, refletivo
6

he e hi são coeficientes combinados de troca de calor por convecção e radiação, respectivamente
para a face externa e para a face interna do elemento.

53

on-line verde esmeralda e comum incolor. Contudo, é o vidro que
apresentou a maior absortância à radiação solar, da ordem de 71% e a
menor transmitância luminosa, da ordem de 28%, sendo um vidro que
propicia menor visibilidade do exterior para quem está no ambiente;
 O vidro refletivo on-line verde esmeralda apresentou Fator Solar, da
ordem de 39%. Apesar de apresentar uma absortância à radiação
solar, da ordem de 58%, a transmitância luminosa, da ordem de 45%, é
a maior em relação aos demais vidros refletivos.
Portanto, de acordo com os valores apresentados o vidro refletivo off-line azul
médio apresentou o menor Fator Solar, da ordem de 35%, em relação aos vidros
reflectafloat on-line, refletivo on-line verde esmeralda e comum incolor. Por outro
lado, avaliando de forma mais abrangente, levando em conta também, à
transmitância luminosa, o vidro refletivo on-line verde esmeralda, possibilita uma
passagem de luz natural muito melhor, mesmo tendo um ganho maior de calor,
apresentando um melhor potencial em termos de conforto ambiental.
Hernandez Neto et. al. (1999) apresentam uma pesquisa com enfoque no tipo
de vidro utilizado nas edificações e quais as consequências que esta escolha
acarreta quanto ao consumo de energia pelo sistema de ar condicionado. O objetivo
dessa pesquisa foi apresentar uma análise comparativa de alguns tipos de materiais
para envidraçamento no custo inicial dos equipamentos de ar condicionado e de sua
operação em edificações comerciais.
O método adotado para avaliar o desempenho energético foi via simulação
computacional, utilizando-se o programa BLAST (PEDERSEN et. al., 1993). Essas
simulações foram realizadas para as condições climáticas das cidades de São
Paulo, Recife e Porto Alegre. Os parâmetros utilizados para as simulações foram:
 Um edifício comercial com 20 pavimentos tipo, fachada com área
transparente em torno de 100%, lajes de piso (com carpete) e forro em
concreto maciço com espessura de 10 cm, com ocupação de 160
pessoas por andar, iluminação e equipamentos com liberação de
energia térmica em torno de 22 W/m²;
 Os tipos de materiais de envidraçamento utilizados: vidro 6 mm incolor
(como referência para comparações); vidro reflexivo prata; vidro
eletrocrômico polarizado e sem polarização e, o policarbonato cinza;
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 Para o sistema de climatização: um fain-coil por andar; chillers resfriados
a água e com coeficiente de performance médio (COP) igual a 4,5;
vazão de ar externo no ambiente de 10 l/s/pessoa, conforme Norma 62
da ASHRAE de 1993; temperatura de insuflamento 11ºC menor que a
temperatura interna de 24ºC; taxa de retorno de ar de 70% a 80% do ar
insuflado no ambiente;
Com os resultados das simulações, foram calculados o custo do consumo
energético anual para os tipos de envidraçamento utilizados. Para esse cálculo,
adotou-se o valor de R$ 72,60/MWh para o custo de energia elétrica.
Os pesquisadores apresentaram os resultados obtidos em forma de texto e
também em tabela com as três cidades mencionadas anteriormente, com os valores
de consumo anual de energia, capacidade da unidade de resfriamento (em relação
aos tipos de envidraçamento), a redução percentual em comparação ao vidro
simples de 6 mm e a redução do custo de operação anual para cada tipo de
envidraçamento. Entretanto, como o enfoque desse trabalho é a cidade de São
Paulo, a Tabela 3, produzida a partir dos resultados dos pesquisadores, apresenta
somente os resultados para essa cidade, sendo eles:
 O uso do vidro reflexivo bronze proporcionou reduções de consumo
energético anual com o condicionamento térmico entre 8% e 17% e,
para o vidro eletrocrômico polarizado, as reduções foram entre 7% e
14%;
 Para as capacidades de resfriamento: a utilização do vidro reflexivo
bronze proporcionou reduções entre 7% e 12% e do vidro eletrocrômico
polarizado, entre 5% e 9%. Esses valores não apresentaram uma
diferença significativa para uma alteração na escolha dos equipamentos
de ar condicionado. Portanto, o custo inicial da instalação não foi
alterado;
 Em uma análise comparativa entre o uso do vidro comum e do vidro
eletrocrômico para a redução do custo anual de operação para a
climatização do ambiente, os valores tiveram uma variação entre R$
1.300,00 e R$ 1.800,00, representando um prazo longo para o retorno
financeiro do capital investido;
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 Em outra análise, considerando-se a carga térmica máxima em um faincoil para a cidade de São Paulo e, considerando-se também o vidro
incolor, os resultados demonstraram que o vidro representa uma parcela
significativa da carga máxima de condicionamento. Entretanto, torna-se
pequena, quando comparada à representada pela renovação do ar
ambiente, sendo a somatória das componentes sensíveis e latentes 55%
do total.

Tabela 3 – Comparação de consumo anual, capacidade de resfriamento e redução do custo
de operação.
Cidade

São
Paulo

Tipos de
Envidraçamento

Consumo
Anual de
Energia
(MWh)

Capacidade
de
Resfriamento
(TR)

Redução
no
Consumo
Anual

Redução na
Capacidade
de
Resfriamento

Redução
Custo de
Operação
Anual
(R$)

Vidro Comum

1398

938

---

---

---

Eletrocrômico
não polarizado

1291

886

7,6%

5,5%

1055

Policarbonato
Cinza

1272

881

9,0%

6,1%

1172

Eletrocrômico
Polarizado

1204

852

13,9%

9,1%

1758

Reflexivo Bronze

1167

830

16,5%

11,5%

2227

Fonte: Adaptada pela autora com dados de Hernandez Neto et. al. (1999)

Hernandez Neto et. al. (1999) concluíram que, devido à tarifa cobrada de
energia elétrica ser baixa, o investimento inicial maior é compensador somente para
as alternativas que apresentem reduções mais significativas no consumo energético
anual. Ressaltam, também, como mencionado nos resultados, que os tipos de
envidraçamento não influem de forma expressiva no valor máximo da carga térmica
quando o ambiente apresenta uma geração de calor interna alta. Entretanto, isso
não permite avaliar o impacto financeiro da utilização de novas tecnologias para
proporcionar um maior conforto aos usuários em áreas climatizadas, como por
exemplo, a redução da radiação solar direta sobre os ocupantes ou ofuscamento
pela incidência de luz natural.
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Esse trabalho demonstra que a correta escolha de vidros (nesse caso, o vidro
reflexivo bronze e o vidro eletrocrômico7 pode reduzir as cargas térmicas de
resfriamento, mesmo que, como foi concluído pelos autores, represente uma parcela
menor quando comparada aos ganhos de calor interno existente como
equipamentos e usuários. Além disso, aborda, também, análises comparativas
quanto ao investimento financeiro inicial para os equipamentos de ar condicionado, a
sua manutenção, e o prazo de retorno para esse investimento. Outro ponto relevante
é a utilização da simulação computacional como ferramenta para análise da
eficiência energética dos edifícios.
Pirró e Roméro (2006) apresentam uma análise comparativa de algumas
tipologias de fachadas na cidade de São Paulo. É importante ressaltar que algumas
informações que estão neste artigo foram complementadas da tese de Pirró (2005).
O objetivo desse trabalho é uma análise sob os aspectos de desempenho térmico,
energético e econômico com enfoque em fachadas de edifícios de escritórios
construídos no período de 1980 a 2000. Para a classificação das tipologias a serem
adotadas, foi feito um levantamento de 81 edifícios comerciais situados entre as Av.
Luiz Carlos Berrini e Av. das Nações Unidas, obtendo-se sete tipologias (com
exceção da T7), conforme tabela 4:

7

Outros aspectos sobre a qualidade de luz que também são relevantes não foram contemplados.
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Tabela 4 - Tipologias adotadas
CARACTERÍSTICAS

T1

Sistema Construtivo

T2

T3

T4

T5

T6

A alvenaria constituída por blocos cerâmicos ou de concreto;
Granito
ou
outras
pedras

Revestimento Externo

Revestimento Interno

Gesso ou argamassa com pintura

--x--

Vidros laminados refletivos
ou laminados com aplicação
Vidros laminados, refletivos em cores variadas
de película escura, em cores
variadas
Caixilhos fixos, em sua maior parte, mas em algumas regiões da fachada
possuem sistema de abertura de janelas

Fachada
dupla
sem
brises

Caixilharia

Prémoldado
de
concreto

Revestimento
cerâmico
com cores
variadas

--x--

Cortinas
de vidros
recobertas
por
superfícies
opacas
pintadas
na cor
preta

Tipo de Vidro

Placas de
alumínio
ou aço
inoxidável

T7

Argamassas
especiais
aplicadas
sobre a
alvenaria
com ou sem
pintura

--x--

--x--

Percentual de área de
fachada (Window to
Wall Ratio – WWR
médio) conforme
levantamento*

28

35

55

36

48

84

--x--

Percentuais de área
de fachada (Window
to
Wall Ratio – WWR)
adotadas para as
simulações

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

50 C;S
70 C;S
90 C;S

Características de fachadas utilizadas
especialmente após os anos 90;

Descrição Geral
--x--

Detalhes:
Panos de
vidro
recobrem
superfícies
opacas:
“paredes
de trombe”

Características de fachadas
utilizadas a partir dos anos
80;

Detalhes:
Vedação
externa
origina,
muitas
vezes,
elementos
internos
ou nichos

--x--

--x--

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Pirró e Romero (2006)
Legenda: C – com sombreamento; S – sem sombreamento.

Ressalta-se que a tipologia T7 (fachada dupla), adotada pelos autores, não foi
apresentada no levantamento. Outra tipologia que foi identificada, mas não adotada
para as simulações, apresentou características semelhantes quanto ao sistema
construtivo, caixilharia, revestimento externo e tipo de vidro (T5 e T6) apresentadas
na Tabela 4. As características distintas dessas edificações foram: o revestimento
externo, com materiais cerâmicos tipo lajotas ou argamassas especiais aplicadas
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sobre a alvenaria, elementos externos para sustentação de aparelhos de ar
condicionado de janela e utilização de venezianas metálicas na face externa
(manutenção da ventilação).
Foi utilizado, para análise, o programa de Simulação Computacional
EnergyPlus (PIRRÓ; ROMERO, 2006), para calcular o consumo energético. Para a
simulação, o modelo geométrico adotado foi o paralelepipédico, com área do
pavimento tipo de 1.225 m² (35 m x 35 m). Os resultados obtidos das simulações
computacionais foram:
 Para uma tipologia de fachada (T1 a T6) sem brises, a redução do
percentual de envidraçados nas fachadas (WWR), de WWR 90 para
WWR 50, acarreta uma redução na carga térmica interna da ordem de
9%;
 Para se obter uma redução na carga térmica interna por volta de 14%,
além da redução do WWR mencionado anteriormente, colocou-se
brises nas fachadas;
 Quanto à questão das envoltórias opacas dos edifícios analisados, os
resultados foram praticamente semelhantes. Entretanto, no aspecto
financeiro, a variação de custos de construção pode ser de até 300%
superior, no caso de adoção de brises ou fachada dupla, em relação ao
edifício com fachada simples sem brises.
 Com a variação do WWR 90 para WWR 70 e por fim o WWR 50, nas
fachadas envidraçadas, o sombreamento destas acarreta uma redução
na carga térmica interna total na ordem de 6% a 7%;
 Em uma análise comparativa da tipologia de fachada dupla com a
tipologia cortina de vidro, muito utilizada em São Paulo, a fachada
dupla apresentou uma redução na carga térmica interna da ordem de
23%.
Pirró e Romero (2006) chegaram à conclusão de que, apesar da fachada tipo
T7-50-S (fachada dupla, 50% de área transparente, sem brises) ser visualmente
semelhante à fachada tipo T3-90-S (cortina de vidro, 90% de área transparente, sem
brises) e apresentar um custo de R$ 336.747,00, sendo 23% maior para a
construção, o custo de R$ 574.922,00, para a instalação do sistema de
condicionamento ambiental é 10% menor, assim como o custo de R$ 931.745,00 de
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operação é 22% menor. Quando comparados os custos totais no período de 25
anos, com a utilização da fachada dupla, apresentam um valor reduzido em torno de
4%.
Outra conclusão importante é a análise comparativa de uma fachada de vidro
duplo com 100% de área transparente e sem brises com uma fachada envidraçada
em 50%, com brises. O desempenho8 de ambas, em um período de 25 anos, é
praticamente o mesmo, sendo que a fachada de vidro duplo, com 100% de área
transparente e sem brises apresenta uma redução de 4%, considerando-se os
custos de instalação e manutenção do sistema de condicionamento ambiental.
Entretanto, esta tipologia, apresenta custo para construção 55% maior.
Através desse artigo, pode-se observar a importância de se considerar as
variáveis de projeto, tais como, a composição de fachadas envidraçadas, a
orientação solar, o emprego de brises ou algum tipo de proteção externa na fachada
que podem acarretar uma melhor eficiência no desempenho energético do edifício,
refletindo na redução do consumo de energia e custos financeiros.
Na mesma linha de pesquisa que foi discutida por Gratia e Herde, Hernandez
Neto, Tribess, Vittorino e Caram, Pirró e Romero, também abordam a questão da
eficiência energética em fachada. O vidro está bem presente em todos os trabalhos,
especificamente nos de Michelato, Medeiros e Castro que apresentam os resultados
das características óticas de três vidros refletivos utilizados no mercado, e de Castro,
Bueno- Bartholomei, Labaki e Assis, que analisam o desempenho térmico dos vidros
laminado e float nas cores verde e incolor. Todas as pesquisas com enfoque no
vidro, mostram que sua utilização adequada pode reduzir a incidência solar direta e,
consequentemente, o ganho de calor para o interior do edifício, proporcionando uma
redução na carga térmica interna e no consumo de energia. Como exemplo, a
utilização da fachada dupla, na cidade de São Paulo, reduziu a carga térmica interna
em torno de 23% em relação à fachada cortina de vidro (Pirró e Romero, 2006).
Também para a cidade de São Paulo, o uso do vidro reflexivo bronze apresentou
reduções de consumo energético anual, com o condicionamento térmico entre 8% e
17% (Hernandez Neto et. al 1999). No caso da Bélgica, a utilização de vidros
refletivos apresentou uma redução de 34% nas cargas térmicas de resfriamento
8

O desempenho não é quantificado em termos absolutos pelos autores, somente os valores
percentuais.
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(Gratia e Herde, 2002). De maneira geral, observa-se que os trabalhos, como os
desses pesquisadores, com enfoque na fachada, estão crescendo.
Pelos artigos apresentados, nota-se, também, que a simulação computacional
é a ferramenta mais utilizada para a avaliação do desempenho energético de
edifícios, devido à sua flexibilidade, facilidade ao fazer variações paramétricas
impactantes com rapidez, principalmente na fase de projetos, quando é muito
importante fazer o estudo do impacto de diversas soluções possíveis que estão à
disposição do projetista.

.
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4 NORMAS E CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES
A Eficiência Energética em Edificações poderia ou, até, deveria ser
contemplada em vários documentos como Código de Obras e Edificações, Código
Sanitário e a Normalização Brasileira. Contudo, a maior parte dos Códigos de Obras
e Edificações e, em particular, o Código de Obras do Município de São Paulo, não
trata do assunto. No início do século XX, já havia uma preocupação em tornar as
edificações salubres, devido ao grande aumento da população paulistana, com a
chegada de imigrantes italianos e portugueses, que foi refletida no Código de Obras
e Edificações da época. No âmbito estadual, o tema é tratado no Código Sanitário
do Estado de São Paulo que se tornou Decreto nº 12.342, em 27 de setembro de
1978 e Lei nº 10.083, em 23 de setembro de 1998. A questão da eficiência
energética não era uma preocupação nesses documentos e nem havia ferramentas
para abordá-la adequadamente.
É de 2003 a única proposta de inserção dessas preocupações em Códigos
Legislativos feita para alterações do Código de Obras de Salvador para Inclusão de
Parâmetros de Eficiência Energética. Convém ressaltar ser somente uma proposta,
ainda não fazendo parte do Código de Obras de Salvador, conforme Lamberts,
Mascarenhas e Carlo (2003).
A Normalização Técnica mais recente, por exemplo, ABNT NBR 15575-1
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a), está voltada para
edificações não climatizadas. Desta forma, praticamente não se tem documentos de
caráter legal e normativo que abordam o assunto, com exceção da Lei nº 10.295
(BRASIL, 2001), que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia. Esta Lei estabelece que os edifícios têm que ser etiquetados
conforme a sua eficiência energética, mas não apresenta critérios técnicos para esta
atividade.
Houve o Decreto nº 4.059 (BRASIL, 2001) que regulamentou a Lei nº 10.295,
estabelecendo que as edificações atendam níveis máximos de consumo de energia,
ou mínimos de eficiência energética, tendo como embasamento indicadores técnicos
e regulamentação específica. O Decreto estabeleceu dois grupos técnicos:
 Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE”;
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 Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no País –
GT-Edificações para desenvolver procedimentos para avaliação da
eficiência energética das edificações com o objetivo de tornar mais
eficiente a utilização de energia elétrica.
No final de 2005, o GT-Edificações originou a Secretaria Técnica de
Edificações – ST- Edificações, com a função de abordar as questões técnicas que se
referem aos indicadores de eficiência energética. Nesse mesmo ano, o INMETRO
passou a fazer parte desse processo por meio da CT Edificações, a Comissão
Técnica que define o processo de obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia – ENCE. O PROCEL EDIFICA é o resultado do trabalho dessas
comissões.
A seguir são apresentadas as sínteses das três regulamentações. Uma breve
discussão do método de avaliação é abordado no final desta seção.

4.1 PROCEL EDIFICA
O Procel Edifica contempla um Plano de Ação para Eficiência Energética em
Edificações com o objetivo de diminuir (racionalizar) o consumo energético nas
edificações brasileiras através de Regulamentos Técnicos que estipulam os
parâmetros para avaliação do nível de eficiência energética nos edifícios. Dessa
forma, tem-se publicados pelo INMETRO:
 O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética
de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C);
 O Regulamento de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RAC-C). Há
também, um Manual para Aplicação de ambos os Regulamentos. Está
em processo de elaboração, desde 2007, o Regulamento Técnico da
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R), com prazo previsto para implementação em 2010.
No momento, esse processo de etiquetagem de edificações tem caráter
voluntário para edificações novas e existentes e será compulsório no prazo entre 5 a
7 anos (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2010).
O objetivo do regulamento é de proporcionar a Etiquetagem do nível de
eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos. Esse
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regulamento está direcionado a edifícios com área total útil mínima de 500 m² ou
com tensão de abastecimento superior ou igual a 2,3 kV (subgrupos A1, A2, A3,
A3a, A45 e AS) para edifícios parcialmente condicionados, condicionados e não
condicionados, podendo ser obtida tanto para edificações novas como para
edificações existentes.
A análise da envoltória para a etiquetagem do PROCEL classifica o edifício em
cinco níveis de eficiência: A (mais eficiente), B, C, D e E (menos eficiente). A
sistemática permite fazer a análise do edifício como um todo, ou de partes dele,
considerando a envoltória, o sistema de iluminação e climatização de ar. Dessa
forma, pode-se obter o sistema de envoltória individual, envoltória e ar-condicionado,
envoltória e iluminação, ou os três em conjunto. Não é possível etiquetar a
edificação somente com os sistemas de iluminação e ar-condicionado. Desta forma,
a análise da envoltória é sempre obrigatória. A classificação obtida é expressa na
forma de uma etiqueta ilustrada na figura 1.

Figura 1 – Modelo da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE
(com níveis de eficiência A)
Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008a, p. 8)

A pontuação técnica final é obtida a partir de uma equação que considera o
desempenho desses sistemas por meio de pesos, que são delineados no
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Regulamento, com a opção de acrescentar bonificações. Essa equação geral,
denominada como equação 1 (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008c, p. 69), é:

Onde:
 EqNumEnv é o equivalente numérico da envoltória;
 EqNumDPI é o equivalente numérico do sistema de iluminação, de Densidade
de Potência de Iluminação (DPI);
 EqNumCA é o equivalente numérico do sistema de condicionamento de ar;
 EqNumV é o equivalente numérico de ambientes não condicionados e/ou
ventilados naturalmente (consultar item 6.2.2, vol.2, p.56);
 APT é a área de piso dos ambientes de permanência transitória, não
condicionados;
 ANC é a área de piso dos ambientes não condicionados de permanência
prolongada;
 AC é a área de piso dos ambientes condicionados;
 AU é a área útil;
 b é a pontuação das bonificações, que variam de zero a um.
Os pesos distribuídos para aplicação da equação geral são:
 Envoltória = 30%
 Sistema de Iluminação = 30%
 Sistema de Condicionamento de Ar = 40%
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Sendo que o equivalente numérico de cada um é determinado conforme a
Tabela 5.
Tabela 5 – Equivalente Numérico para cada Nível de Eficiência (EqNum)

Nível de
Eficiência

EqNum

A

5

B

4

C

3

D

2

E

1

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 16)

Enquanto o sistema de avaliação da envoltória considera o edifício completo,
os sistemas de iluminação e condicionamento de ar podem ser avaliados tanto para
um pavimento específico quanto para um conjunto de salas e até um edifício como
um todo.
O número de pontos obtidos na equação geral (equação 1) determinará a
classificação geral do edifício, conforme tabela 6. Essa classificação geral ou parcial
é colocada na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme
modelo mencionado anteriormente na Figura 1. Caso o edifício apresente
classificações A nos três sistemas parciais e que também, atenda aos pré-requisitos,
estará apto a obter o Selo Procel.
Tabela 6 – Classificação Geral

PT

Classificação Final

≥ 4,5 a 5

A

≥ 3,5 a <4,5

B

≥ 2,5 a <3,5

C

≥ 1,5 a <2,5

D

<1,5

E

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 17)

As bonificações citadas anteriormente e que aparecem na equação geral são
iniciativas para aumentar a eficiência do edifício e também, melhorar sua
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sustentabilidade, tendo que ser justificadas e a economia gerada comprovada,
podendo ser:
 Redução do consumo de água;
 Fontes renováveis de energia como aquecimento solar de água,
painéis fotovoltaicos ou energia eólica;
 Sistemas de cogeração;
 Técnicas inovadoras que comprovem a eficiência energética.
O pré-requisito geral para se obter a classificação geral é ter circuito elétrico
para medição centralizada por uso final, com exceções para os hotéis com
desligamento automático nos quartos e edifícios com múltiplas unidades autônomas
de consumo, ou seja, que tenham um medidor de energia por unidade de consumo.
Os demais pré-requisitos são para atingir o nível de eficiência A, destacandose: a) havendo demanda para uso de sistema de água quente, utilizar aquecimento
solar de água, bomba de calor, aquecimento por reuso de calor ou aquecedores a
gás individuais etiquetados; b) sendo o edifício com mais de um elevador é
obrigatório o controle inteligente de tráfego em um único local (hall); c) utilizando-se
de bombas de água centrífugas, essas também devem ser etiquetadas.
Quanto aos pré-requisitos para avaliação da envoltória, são considerados
aspectos como, os níveis de exigências máximas para a transmitância térmica das
partes opacas, as cores e a absortância de superfícies (níveis A e B) e também, se
houver, a iluminação zenital (nível A). Desta forma, quanto mais elevado o nível de
eficiência a ser alcançado, maiores as exigências a serem atendidas, conforme
Tabela 7.
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Tabela 7 – Pré-requisitos da Envoltória
Nível de
Eficiência

Transmitância térmica da
cobertura e paredes exteriores

Cores e absortância
de superfícies

Iluminação
Zenital (se
houver)

A

X

X

X

B

X

X

CeD

X

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008c, p. 77)

Ressalta-se que, quando houver a iluminação zenital, a Regulamentação
apresenta valores máximos para o Fator Solar (FS) em função do Percentual de
Abertura Zenital (PAZ), conforme Tabela 8.

Tabela 8 – Percentual do PAZ e limites de FS para vidros.
PAZ

0 a 2%

2,1 a 3%

3,1 a 4%

4,1 a 5%

FS

0,87

0,67

0,52

0,30

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 22)

O PROCEL EDIFICA, também, apresenta valores limites para transmitância
térmica para paredes externas, cores e absortância de superfícies para diversas
zonas bioclimáticas do Brasil, conforme se observa na Tabela 9. O zoneamento
bioclimático adotado é o apresentado na NBR 15220-3 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2003c).
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Tabela 9 – Síntese das Exigências para Transmitância Térmica e Absortância
Paredes Exteriores

Coberturas

Nível de
Eficiência
ZB 1 a ZB 6

A

B

ZB 7 e ZB 8

ZB 1 a ZB 8

U ≤ 2,5 p/ CT≤ 80

U ≤ 1,0 p/ AC

U ≤ 3,7 p/ CT >80

U ≤ 2,0 p/ ANC

U ≤ 2,5 p/ CT≤ 80

U ≤ 1,5 p/ AC

U ≤ 3,7 p/ CT >80

U ≤ 2,0 p/ ANC

U ≤ 3,7

U ≤ 3,7

U ≤ 2,5 p/ CT≤ 80

CeD

U ≤ 3,7
U ≤ 3,7 p/ CT >80

U ≤ 2,0 p/ AC e
ANC

Revestimento
Externo de
Paredes

Coberturas
Não
Aparentes

ZB 2 a ZB 8

(Exceção:
coberturas tetojardim ou telhas
cerâmicas não
esmaltadas)

α < 0,4

α < 0,4

α < 0,4

α < 0,4

Não Há
Exigência

Não Há
Exigência

Fonte: Elaborada pela autora com dados das Centrais Elétricas Brasileiras (2008b)
Legenda: AC – Área Condicionada; ANC - Área Condicionada; α – Absortância à radiação
solar; Transmitância Térmica - U = W/(m².K) e Capacidade Térmica – CT = kJ/(m².K)

Na sequência, são apresentadas mais algumas exigências mandatórias com
relação à transmitância térmica, independentemente da Zona Bioclimática, que estão
no documento do PROCEL, e que não estão contempladas na Tabela 9:
 Cobertura: também são consideradas como áreas externas que não
tenham fechamentos laterais os pilotis e varandas, as quais, as
áreas de piso sejam 25% superior as áreas de projeção;
 Superfícies opacas: que compõem elemento de sombreamento nas
fachadas, tais como, pórticos, placas perfuradas e brises são
exemplos de exceções para os valores de transmitância térmica
para as paredes exteriores. É importante que esses elementos
estejam fixados ao edifício com uma proteção solar horizontal como
beiral ou marquise e que a distância até a fachada envidraçada não
ultrapasse a altura de sua maior abertura.
Observação: Tanto para efeito de transmitância térmica (coberturas e paredes
externas) quanto para efeito de absortância (coberturas e fachadas) é feita uma
média ponderada de cada fração pelas áreas que ocupam.
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O método de classificação de eficiência da envoltória é determinado por um
indicador de consumo (IC).
Para o método prescritivo, calcula-se o Indicador de Consumo referente à
envoltória (ICenv). Para se obter esse resultado, é necessária aplicação de equações
empíricas, que variam conforme a Zona Biocolimática e área de projeção (Ape). O
foco deste trabalho é a cidade de São Paulo; portanto, enquadra-se na Zona
Bioclimática 3, onde:
Ape ≤ 500 m²
Fator de forma máximo (Aenv/Vtot) = 0,70 aplica-se a equação 2 (CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008b, p.26):

(eq.2)
Ape >500 m²
Fator de forma mínimo (Aenv/Vtot) = 0,15, aplica-se a equação 3 (CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2008b, p.26):

(eq.3)
e as variáveis são:
 ICenv: Indicador de Consumo (adimensional)
 Ape: Área de projeção do edifício (m²)
 Atot: Área total de piso (m²)
 Aenv: Área da envoltória (m²)
 Apcob: Área de projeção da cobertura (m²)

Nota: Dentre essas variáveis, para se obter o valor do PAFT, primeiramente, faz-se o cálculo do
Percentual de Abertura na Fachada Oeste (PAFo). Se o valor de percentual da fachada oeste for
maior que o percentual da fachada total, mais 20%, então, adota-se o PAFo na equação.
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 AVS: Ângulo Vertical de Sombreamento, entre 0 e 45º (graus)
 AHS: Ângulo Horizontal de Sombreamento, entre 0 e 45º (graus)
 FF: Fator de Forma, (Aenv/Vtot)
 FA: Fator de Altura, (Apcob/Atot)
 FS: Fator Solar
 PAFT: Percentual de Abertura na Fachada total (adimensional)
 Vtot: Volume total da edificação (m³)
Após o cálculo do ICenv, calcula-se o limite máximo do Indicador de Consumo
(ICmaxD) através da mesma equação; entretanto, com a mudança de alguns
parâmetros, conforme Tabela 10. Esse índice representa o valor máximo para a
classificação D de uma edificação. Acima desse valor, a envoltória é classificada
como E, o que representa a pior eficiência energética.
Tabela 10 – Parâmetros do ICmáxD.
PAFT
FS
0,60

0,61

AVS

AHS

0

0

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 28)

Depois do cálculo do ICmáxD, calcula-se o limite mínimo do Indicador de
Consumo (ICmín), também pela mesma equação, mudando-se alguns parâmetros,
conforme Tabela 11. Esse índice representa o valor mínimo para a classificação A
de um edifício. Abaixo desse valor, a envoltória é classificada como A, o que
representa a melhor eficiência energética.
Tabela 11 – Parâmetros do ICmín.
PAFT

FS

AVS

AHS

0,05

0,87

0

0

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 28)

Com os valores ICmáxD e ICmín, são definidos limites para as categorias B, C
e D, dividindo-se a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo por 4 para definir
quatro categorias de desempenho, conforme equação 4 (CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS, 2008b, p.29) e, Tabela 12.

i = (ICmáxD – Icmín)
4

(eq. 4)
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Tabela 12 – Limites dos intervalos dos níveis de eficiência

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2008b, p. 29)

A partir daí, com o ICenv definido e com os limites da tabela acima, identifica-se
o nível de eficiência energética da envoltória, tendo também, como atribuição, a
pontuação técnica da Tabela 5 de Equivalente Numérico.
É possível determinar o nível de eficiência energética do edifício através do
método prescritivo, como descrito anteriormente e, também, pelo método de
simulação conforme será discutido a seguir.
As principais diferenças dos métodos de avaliação são:
 Método prescritivo – a determinação dos desempenhos individuais é feita
a partir de equações empíricas e simplificadas. Além de verificar a
equação, é necessário atender as exigências dos pré-requisitos. Esse
método é válido somente para edifícios condicionados.
 Método

de

simulação

–

tem

como

fundamento

a

simulação

termoenergética computacional de dois edifícios: o modelo do edifício
real, proposto em projeto e o modelo de referência, com características
adequadas ao nível pretendido, tendo como base o método prescritivo.
Esse método é válido para edifícios condicionados e não condicionados,
permitindo tanto a classificação completa, como as classificações
parciais do edifício.
Portanto, há um conceito global, que envolve desde pré-requisitos, como a
transmitância térmica e absortância das vedações externas, de acordo com a Zona
Bioclimática, entre outros, até o cálculo de equações, mas é o sistema da envoltória
que apresenta maiores contribuições para o foco deste trabalho.
Nota-se que o PROCEL EDIFICA incentiva a implantação de algum tipo de
proteção solar externa das áreas transparentes. Essa prática tem sido retomada nos
edifícios de menor porte, conforme ilustrado na fotografia 18. Contudo, nos edifícios
de grande porte, na cidade de São Paulo, ainda não se adota tal prática.
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Antigamente, essa técnica era muito utilizada, conforme se observa nas fotografias
19 e 20, mas foi se perdendo com o surgimento do “Estilo Internacional” e o
PROCEL EDIFICA está incentivando o retorno dela.

Fotografia 18 – Laboratório Fleury, Av. Presidente Juscelino Kubitscheck (2008)
Fonte: Autora (2010)
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Fotografia 19 – Edifício Unibanco, Av. Rebouças (197?)
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 20 – Edifício do Ministério da Fazenda, Brasília (1960)
Fonte: Torres (2010)
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4.2 LEED : Leadership in Energy and Environmental Design – Liderança em
Energia e Design Ambiental

As construtoras estão, cada vez mais, tentando diferenciar os seus
empreendimentos, demonstrando uma preocupação e um bom desempenho
ambiental dos seus produtos. Para tanto, elas têm buscado o uso do LEED, que é
uma sistemática norte americana de avaliação de “eficiência” ambiental através: da
redução da utilização de materiais não reciclados; do uso racional da água; da
melhoria da eficiência energética e redução do decorrente impacto na atmosfera
devido a geração de gás do efeito estufa; do estudo do impacto ambiental no terreno
onde o edifício será implantado; da qualidade do ambiente interno das edificações;
do emprego de soluções inovadoras que visam a melhoria da eficiência ambiental do
empreendimento; bem como a utilização de recursos regionais, priorizando
transportes e valorizando culturas locais.
O LEED está sendo foco de estudo neste trabalho devido ao interesse que o
mercado brasileiro tem manifestado em obter as certificações respectivas e também
porque aborda outra Norma de Eficiência Energética no mundo que é ASHRAE 90.1.
É um sistema de classificação de edificações que considera requisitos de
sustentabilidade ambiental em várias categorias. A primeira versão do LEED (versão
1.0) foi lançada em Agosto de 1998, pelos membros do U.S. Green Building Council
(USGBC). Esse documento vem sofrendo atualização e aprimoramentos constantes,
tendo sido lançada, em 2.000, sua versão 2.0, em 2.002, sua versão 2.1, em 2.005,
a versão 2.2, e, em 2.009, a versão 3.0.
A sistemática LEED permite diversas abordagens, desde construções novas
(Leed-NC - New Construction), com enfoque nas fachadas e áreas comuns de
edifícios comerciais (Leed-CS - Core and Shell), projeto e construção de edifícios
residenciais (Leed-H), reforma e manutenção de edifícios existentes (Leed-EB), até
projetos escolares (Leed-LS).
O conjunto de critérios que apresenta os requisitos para edifícios comerciais
está contido no manual Nova Construção e Principais Renovações. Os critérios
deste manual, da versão 3.0 (Leed 2009), fornecem um conjunto de regras que são
aplicadas na certificação de edifícios comerciais sustentáveis envolvendo desde a
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especificação de materiais, construções que sejam saudáveis, duráveis, adequadas
e práticas ambientalmente consistentes desde a fase do projeto até a construção.
Em Outubro de 2010, havia cerca de 99 solicitações não-sigilosas no Brasil
para certificações LEED. (U. S. GREEN BUILDING COUNCIL, 2010).
As categorias que abrangem a sistemática do LEED 2009, para Nova
Construção e Principais Renovações têm pré-requisitos por categoria e pontuações,
conforme apresentadas no Quadro 1.

CATEGORIA

PONTUAÇÃO (NC)

Espaço Sunstentável (SS)

26

Uso Racional da Água (WE)

10

Energia e Atmosfera (EA)

35

Materiais e Recursos (MR)

14

Qualidade Ambiental Interna (IEQ)

15

Inovação no Design (ID)

6

Prioridade Regional (RP)

4

Total

110

Quadro 1 – Categorias e Pontuação do LEED
Fonte: Elaborada pela autora com dados do U. S. Green Building Council (2009, p. vi-vii)

Dentre essas categorias é fornecida uma pontuação técnica. Através dessas
pontuações, os edifícios podem obter diferentes níveis de certificação, como
demonstrado no Quadro 2.
NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO

PONTOS (NC)

Certificado

40-49 pontos

Prata

50-59 pontos

Ouro

60-79 pontos

Platina

80 pontos ou acima

Quadro 2 – Níveis de Certificação e Pontos do LEED
Fonte: Elaborada pela autora com dados do U. S. Green Building Council (2009, p. xiii)
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O pré-requisito 2, Desempenho Energético Mínimo, que está na categoria
Energia e Atmosfera, faz parte do foco deste trabalho, pois contempla a envoltória
do edifício. O objetivo deste pré-requisito é estabelecer o nível de eficiência
energética para as edificações e sistemas, tendo, consequentemente, redução no
impacto econômico e ambiental.
Dentro do pré-requisito 2, há 3 opções de avaliação. A opção 1 avalia a
conformidade do consumo de energia para o edifício como um todo. Seu prérequisito estabelece que o edifício avaliado tem que: a) quando novo, apresentar
redução de 10% do consumo de energia em relação ao edifício de referência
projetado de acordo com as exigências prescritivas da Norma ASHRAE 90.1; b)
quando existente e reformado, consumir 5% a menos de energia em comparação ao
edifício de referência, também apresentado na Norma ASHRAE 90.1. A
demonstração desta eficiência é feita através de simulação computacional, seguindo
os parâmetros apresentados no Anexo G dessa mesma Norma. (AMERICAN
SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIR-CONDITIONING

ENGINEERS, 2007).
A opção 2 requer que o projeto do edifício seja feito seguindo as exigências
prescritivas apresentadas no Advanced Energy Design Guide da ASHRAE, sendo
que, no momento da publicação do LEED, em 2009, era composto por três manuais:
Small

Office

Buildings,

Small

Retail

Buildings

e

K-12

School

Buildings,

respectivamente edifícios para escritórios, construções para varejo e edifícios
escolares, todos de pequeno porte. Atualmente, em abril de 2010, além destes já
mencionados, também foram publicados: Small Warehouses and Self-Storage
Buildings, Highway Lodging e Small Hospitals and Healthcare Facilities, sendo
estas, respectivamente: edificações de pequeno porte, tais como; armazéns e
edifícios como centro de distribuição; hotéis localizados em rodovias, hospitais e
estabelecimentos de saúde, mantendo a estrutura dos três manuais de 2009.
A opção 3 é projetar e construir o edifício seguindo as exigências prescritivas
de acordo com o manual Advanced Buildings Core Performance do The New
Buildings Institute que aborda sobre diretrizes construtivas de projeto.
De forma similar ao The New Buildings Institute, A ASHRAE determina práticas
prescritivas gerais (como construir) para o mundo todo. A cidade de São Paulo,
segundo ela, está classificada como Zona Bioclimática 2. As exigências prescritivas
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para esta Zona são rigorosas em relação as práticas prescritivas atuais de mercado
utilizadas no Brasil. Para se obter a certificação, pode-se dizer que é obrigatório
atender as exigências da Norma ASHRAE 90.1. Além de seguir a norma, é um prérequisito ter um consumo de energia de, no máximo, 90%, de uma edificação
especificada pela norma que entende-se, que tenha sido bem executada.
Em São Paulo, temos três edifícios comerciais já certificados pelo LEED.
Nomeadamente são: Eldorado Business Tower (CS – Platina), Rochaverá Corporate
Towers Torre B (CS – Ouro) e WT Nações Unidas 1 e 2 (CS – Prata). (U. S. GREEN
BUILDING COUNCIL, 2009). Entretanto, não há dados que permitam comprovar o
nível de eficiência energética que esses edifícios atingiram.

4.3 ASHRAE 90.1 : Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residencial
Buildings - Normas de Requisitos Mínimos para Projetos Energeticamente
Eficientes de Edifícios

A Norma “ASHRAE” é uma norma dos EUA de eficiência energética em
edificações, adotada nas certificações americanas de eficiência ambiental (LEED),
que trata da parte de energia. É uma referência mundial quanto ao desempenho de
edificações.
A Norma “90” foi inicialmente publicada em 1975, tendo edições revisadas
publicadas em 1980, 1989 e 1999, utilizando os procedimentos de manutenção
periódica “ANSI” e “ASHRAE”. Devido à rápida mudança, tanto tecnológica quanto
de custo de energia, o Conselho da ASHRAE decidiu, em 1999, permitir que a
Norma “90” fosse alterada continuamente, sendo, assim, atualizada várias vezes ao
ano, através da publicação de adendos por ela aprovada. A cada 3 anos, é feita uma
revisão global, incorporando todas as contribuições do apêndice no novo texto.
Desta maneira, tem-se as edições de 2001, 2004 e 2007. A edição de 2007 tem
várias melhorias que incluem mudanças resultantes das propostas de manutenção
feitas pelos usuários e aprovadas por comitê. Neste momento, está em fase de
execução a edição de 2010.
Em termos gerais, essa Norma fornece os requisitos mínimos para eficiência
energética no projeto e construção de: novos edifícios e seus sistemas; novas partes
de edifícios e seus sistemas; novos sistemas e equipamentos em edifícios
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existentes. Esses requisitos se aplicam à envoltória do edifício com espaços
fechados que sejam aquecidos por um sistema de aquecimento cuja capacidade
maior ou igual a 10 W/m², ou resfriados por um sistema de resfriamento cuja
capacidade maior ou igual a 15 W/m² e que esses sistemas e equipamentos sejam
utilizados em conjunto no edifício.
A Norma aborda os seguintes aspectos:
 sistemas de aquecimento;
 ventilação;
 resfriamento;
 aquecimento de água;
 distribuição de energia elétrica;
 motores elétricos;
 iluminação;
 envoltória da fachada.
Do conteúdo da Norma “ASHRAE”, a fachada é tratada no capítulo 5, que
aborda a Envoltória do Edifício. O Diagrama 1, adaptado da Norma, mostra as
sequências de atividades e alternativas de método de avaliação que devem ser
seguidas para a demonstração da conformidade da fachada do edifício com os
requisitos da Norma.
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Envoltória do Edifício

Definições gerais
Aspectos contemplados:
- clima;
- localidade;
- implantação do edifício.

Aspectos Mandatórios

Definição do método de
avaliação a ser adotado

Método Prescritivo

Balanço das Trocas Térmicas
pela Envoltória do Edifício
Balanço das Trocas Térmicas

Métodos de orçamento e
custo de energia

Entrega de Documentos Legais

Comprovação de
Desempenho de Produtos

Diagrama 1 – Envoltória do Edifício
Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers
(2007, p. 17)

No Capitulo 5, referente à Envoltória do Edifício, os espaços são classificados
em: espaços condicionados não-residenciais, espaços condicionados residenciais e
espaços semi-aquecidos. Os espaços semi-aquecidos são definidos como espaços
fechados dentro de uma edificação, possuindo um sistema de aquecimento com
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capacidade de produção maior ou igual a 10 W/m² de área útil, não sendo, porém,
um espaço condicionado.
As partes condicionadas do edifício devem ter os requisitos referentes a:
 isolamento térmico de paredes, coberturas, sistemas de distribuição de
água quente, água fria e ar quente;
 áreas transparentes e portas;
 fenestração;
 infiltração de ar;
 desempenho das partes opacas;
•

telhados;

•

paredes;

•

pisos;

•

portas.

 áreas transparentes e portas.
Para os itens das partes opacas e envidraçadas, são estabelecidos valores
máximos para a Transmitância Térmica (U) e Condutância Térmica (C) e mínimos
para a Resistência Térmica (R), de acordo com cada zona climática. A cidade de
São Paulo está classificada nessa Norma como Zona Climática 2 e os valores limites
estão apresentados na tabela 13, a seguir.
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Tabela 13 – Requisitos para Envoltória do Edifício para Zona Climática 2

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (2007, p.
20)
Legenda: NE = Não Exigido; T = Todos; El. = Elemento. Unidades: U = W/(m². K) e R =
(m².K)/W.
* Aplicáveis às seguintes definições: c.i. = isolamento contínuo (ver Seção 3.2 da Norma ASHRAE 90.1). NE =
nenhuma exigência de isolamento.
a) Detalhes de determinação destes valores para soluções complexas de paredes, que tenham insertos
metálicos, grauteamentos e, muitas outras soluções que são eventualmente necessárias em casos especiais de
sistemas construtivos particulares, são apresentados em detalhes no anexo A da respectiva norma.
b) Caixilho não-metálico incluindo estruturas de materiais, exceto metal com ou sem reforço ou revestimento
metálico.
c) Caixilho metálico incluindo estrutura de metal com ou sem resistência térmica. As outras sub-categorias
incluem janelas operáveis, janelas fixas, e portas de entrada.
** No início da norma está explicado o diferencial entre não-residencial, residencial e semi-aquecido.
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Especificamente, considerando a fenestração, que é o objeto principal deste
trabalho, a Norma ASHRAE 90.1 apresenta limites de área para seus elementos. A
abordagem da norma é abrangente, não restrita apenas a vidros, mas também a
outros materiais translúcidos, semi-translúcidos e semi-transparentes, como é
apresentado na tabela 14.
Tabela 14 – Limites de Área
Elemento

Área máxima

Paredes

40%

Iluminação Zenital

5%

Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineers (2007, p. 28)

A exceção a esses limites de áreas transparentes apresentadas na Tabela 14
ocorre quando da utilização de brise. Havendo uma área superior a 40%, ela deve
ser protegida. Tal proteção é avaliada por meio do chamado Fator de Projeção, no
caso

de

ela

ser

sombreada

por

elementos

parcialmente

opacos

ou

permanentemente opacos. Para os permanentemente opacos, deve-se atender a
tabela 15 do fator de projeção.
Tabela 15 – Fator Solar (FS) x para as Projeções Permanentes

Fator de
Projeção

FS x (Todas as outras Orientações)

FS x (Orientação Norte)

0 -0,10
1.00
1.00
>0,10 – 0,20
0.91
0.95
>0,20 – 0,30
0.82
0.91
>0,30 – 0,40
0.74
0.87
>0,40 – 0,50
0.67
0.84
>0,50 – 0,60
0.61
0.81
>0,60 – 0,70
0.56
0.78
>0,70 – 0,80
0.51
0.76
>0,80 – 0,90
0.47
0.75
>0,90 – 1,00
0.44
0.73
Fonte: American Society of Heating, Refrigerating and Air- conditioning Engineers (2007, p.
28)

Para os parcialmente opacos, os valores da tabela devem ser corrigidos por
uma equação que pondera a parte de transparência do elemento de sombreamento.
Para essa exceção, é aplicada uma fórmula para se averiguar o rendimento
baseado no conceito de ponderação de áreas, conforme expresso na fórmula (área
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opaca x transparência da área opaca + área transparente x alguma obstrução desta
área transparente).

4.4 Discussão breve sobre os métodos de avaliação
O PROCEL EDIFICA apresenta exigências para edifícios comerciais em geral,
contemplando todas as edificações que não são destinadas à habitação ou à
indústria. Assim, são abordados por esta sistemática: shoppings centers, hospitais,
academias

de

ginástica,

postos

de

saúde,

escritórios,

edifícios

garagem

climatizados, etc. Analisando as equações, nota-se que é dado uma grande ênfase
as características das áreas transparentes, e nas suas proteções. Caso se analise
um edifício, como por exemplo, um shopping center, em que não há grandes áreas
transparentes, o método de avaliação poderá gerar uma conclusão não tão
adequada, uma vez que é dada pouca atenção para as áreas opacas. Por outro
lado, para os edifícios de escritórios, já citados, onde hoje, as fachadas que tem um
“Estilo Internacional” são as situações em que têm potencial para se obter uma
avaliação adequada.
Ao analisar, ainda, outros aspectos do PROCEL EDIFICA, observa-se que o
valor de transmitância térmica determinado para paredes exteriores, na cidade de
São Paulo (Zona Bioclimática 3), é menor ou igual a 3,7 W/(m².K). A Norma NBR
15220-3 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005c), que trata
do Zoneamento Bioclimático Brasileiro e que o PROCEL EDIFICA também utilizou
como base, recomenda que, para paredes externas leves refletoras, o valor de
transmitância térmica seja menor ou igual a 3,6 W/(m².K). Portanto, qualquer
material utilizado para vedação externa que atenda à NBR 15220, pode atender aos
parâmetros do PROCEL EDIFICA, podendo-se considerá-lo, neste aspecto,
inadequado, uma vez que, a prática comum constatada de bom desempenho
energético, para a cidade de São Paulo, recomenda a utilização de paredes
pesadas. Ressalta-se ainda, que para paredes externas pesadas a própria NBR
15220, recomenda que, o valor de transmitância térmica seja menor ou igual a
2,2 W/(m².K).
Nota-se que, vários estudos como os apresentados na seção 3, deste trabalho,
adotam elementos de sombreamento nas fachadas envidraçadas, em contraponto
ao conceito do “Estilo Internacional”. Inclusive, tanto o PROCEL EDIFICA como a

84

ASHRAE 90.1, ainda que, em parâmetros diferentes, valorizam esse retorno. Em
relação à Norma ASHRAE 90.1, de 2004, a área máxima de fenestração mudou de
50% para 40%, tendo desta forma, outra possibilidade de avaliação com a utilização
de brises.
Outra forma de analisar tanto o PROCEL EDIFICA como a Norma ASHRAE
90.1 (necessária para a certificação do LEED), é realizando-se uma comparação do
produto: percentual de área transparente x fator solar, que é a fração de radiação
solar que atravessa a janela. Aplicando esse cálculo, os valores obtidos para o
PROCEL foram iguais a 0,366 para o ICmáxD. e 0,0435 para o ICmín. Quanto à
Norma ASHRAE 90.1 o valor obtido foi igual a 0,1. Assim, observa-se que o valor da
fenestração máxima da ASHRAE 90.1 está numa faixa intermediária entre os valores
A e D do PROCEL. Nota-se ainda, que os valores apresentam diferenças muito
significativas.
A questão de 25% para o Fator Solar da Norma ASHRAE 90.1 é uma exigência
forte e rigorosa, considerando as condições de vidro normalmente utilizados no
Brasil, como será discutido na seção 5 “Vidros”, deste trabalho.
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5 ALTERNATIVAS DE VIDROS PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No mercado brasileiro atual, o projetista tem, à sua disposição, uma grande
variedade de vidros que podem ser utilizados para a composição de fachada de
edificações. Tem-se desde vidros simples ou transparentes, utilizados normalmente
em edificações de pequeno porte, passando-se pelos vidros laminados, utilizados
em edificações de maior altura, onde os aspectos estruturais ganham relevância,
vidros com alta reflexão ou absorção de calor, visando otimizar o desempenho
térmico da solução e, finalmente, vidros de baixa emissividade que são uma nova
categoria de vidros reflexivos ou absorvedores de calor. Todos esses produtos
podem ser compostos em soluções onde se formam os chamados vidros insulados,
com duas, três ou múltiplas camadas de vidro separadas por espaços de ar.
O vidro simples é mais conhecido no mercado como vidro float, nome oriundo
de seu processo de fabricação no qual ele flutua em uma camada de estanho
líquido em uma atmosfera controlada. No mercado, o vidro float é, em geral,
vendido incolor, normalmente altamente transparente e, portanto, pouco reflexivo
para os comprimentos de onda curta, típicos da radiação solar, entre 0,3 µm a
3,0 µm.
As características dos vidros “float” de 3 mm são a boa visibilidade
proporcionando transmitância luminosa da ordem de 87% que, contudo, permite
grande entrada de calor para o interior do edifício, tanto pelo alto Fator Solar de
0,87 quanto por uma alta transmitância térmica (U), da ordem de 5 a 6 W/(m².K),
provendo, em condições típicas de verão, grande carga térmica para o interior do
edifício. As espessuras tipicamente comercializadas, dos vidros monolíticos na
forma incolor variam de 2 a 19 mm e, nas cores denominadas pelo mercado como
cinza, verde, verde escuro e bronze variam de 3 a 10 mm (CEBRACE, 2010).
Os vidros laminados são constituídos por lâminas de vidro float intercaladas por
uma ou mais películas de Polivinil Bitural (PVB), em geral todos transparentes. Tais
produtos oferecem maior resistência mecânica, bem como proteção à radiação
ultravioleta, abaixo de 0,38 µm, filtrando, segundo os fabricantes Cebrace e
Pilkington, até 99,6% dessa radiação e reduzindo-se, assim, a deterioração de
materiais com pigmentos, tecidos e carpetes. As espessuras padrão do conjunto
variam de 6 a 10 mm e, em situações especiais, atingem 12 mm. Esses produtos
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são encontrados no mercado nas cores denominadas como cinza, verde, verde
escuro, bronze e incolor, conforme processos de produção apresentados a seguir.
Os vidros refletivos são, basicamente, vidros simples, float, que recebem uma
camada metalizada em uma das suas superfícies, que pode ser feita pelo processo
pirolítico (on-line) ou câmara a vácuo (off-line). Ambos os processos de fabricação
consistem na deposição de óxidos metálicos, sendo que o primeiro ocorre na
própria fabricação do float e, o segundo, em uma câmara a vácuo, onde o óxido
evapora e se condensa na face do vidro. Através do processo pirolítico, as
espessuras dos vidros variam de 4 mm a 6 mm, somente no incolor. Pelo processo
off-line, os monolíticos têm espessura de 3 mm e 4 mm, nas cores denominadas
pelo mercado como prata, prata neutro, azul intenso, verde e cinza. A figura 2
representa um conjunto de vidro laminado com, por exemplo, 3 mm de vidro
refletivo, mais a película Polivinil Bitural (PVB), mais 3 mm de vidro float incolor,
totalizando a espessura de 6mm (CEBRACE, 2010).

Camada metalizada
Vidro Refletivo

Vidro Float Incolor

Figura 2 – Vidro Laminado
Fonte: Guardian (2008b, p. 10)

A composição de um vidro laminado refletivo pode ser, por exemplo, um vidro
refletivo de 3 mm, mais a película Polivinil Bitural (PVB) incolor, mais 3 mm de vidro
float incolor, totalizando a espessura de 6 mm, sendo que a cor é sempre
determinada pelo processo de metalização. Os laminados refletivos têm espessura
de 6 mm e 8 mm, nas cores denominadas pelo mercado como prata, prata neutro,
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azul intenso, verde intenso e cinza. As propriedades espectrais desse vidro
voltadas à redução da entrada do calor geram, também, devido à sua cor mais
escura, uma redução na entrada da luz natural no ambiente.
Mais recentemente, surgiu o já citado vidro com baixa emissividade em uma de
suas faces, denominado pelo mercado como low-e. Seu processo de produção
consiste no depósito de uma camada de óxido metálico sobre uma das faces do
vidro. A principal característica é a diminuição do fluxo de calor irradiado pelo
material de baixa emissividade. Recomenda-se aplicar a película low-e no vidro
laminado na face 2 (figura 3), para países do hemisfério sul e, na face 3, para países
do hemisfério norte. Portanto, quando a película é aplicada na face 2 do vidro, há
uma redução do ganho de calor solar para o interior do edifício. Quando aplicada na
face 3, há uma redução do fluxo de calor para o exterior do edifício, mantendo-o
aquecido. Com a composição de vidro insulado, ou seja, com câmara de ar, há uma
redução na transmitância térmica do conjunto, proporcionando um bom isolamento
térmico.

Figura 3 – Vidro Insulado
Fonte: Guardian (2008b, p. 10)

Os vidros duplos, triplos ou múltiplos, conhecidos no mercado como vidro
insulado, são constituídos por lâminas de vidro separadas pela câmara de ar
desidratado, que é o sistema mais utilizado no Brasil e, em casos especiais, gases
nobres como o argônio, criptônio ou xenônio. Os vidros que delimitam a câmara de
ar, com espaçamento de 1 a 2 cm, têm uma grande variedade, desde o vidro float
até o vidro low-e. Nas figuras 3 e 4, têm-se a configuração tipicamente utilizada no
Brasil e, na figura 5, as mais utilizadas no exterior.
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Figura 4 – Vidro Insulado
Fonte: Guardian (2008b, p. 10)

Figura 5 – Configurações de Vidro Insulado mais utilizadas no exterior
Fonte: Guardian (2008b, p. 10)

No exterior, as soluções a) e b), da figura 5, também têm sido utilizadas com
películas low-e sempre na face 5, para se ter um bom desempenho térmico. O
grande benefício dessas soluções, é de um aumento representativo da resistência
mecânica delas, sendo que na solução b), essa resistência mecânica está
protegendo a fachada de impactos exteriores do edifício, ao passo que na solução
a), essa resistência se dá aos impactos internos.
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Outra particularidade a ser observada, é que, na configuração a), o contato da
película low-e com o PVB, diminui um pouco a sua eficiência, gerando assim, um
maior consumo de energia para aquecimento.
As soluções mais arrojadas, como a configuração c), da figura 5, contemplam
também, outros aspectos de desempenho como a acústica, as movimentações
térmicas, etc.
5.1 Comportamento Térmico dos Vidros
Na figura 6, estão ilustrados os fenômenos de transmissão, reflexão e absorção
de radiação solar. Da radiação incidente (Ri), uma parcela é transmitida (Rt) para o
interior do ambiente, aquecendo-o. A relação da radiação transmitida (o calor que
passou para o interior) dividida pela radiação incidente é a transmitância do vidro (τ).
A radiação que foi refletida (Rr) na face externa do vidro e que, portanto, não irá
contribuir para o aquecimento do edifício, dividida pela radiação incidente (Ri) é a
refletância (ρ). Já a radiação absorvida pelo vidro (Ra) causa o seu aquecimento,
tendo uma parcela dessa radiação absorvida transferida para dentro e, outra, para
fora. A relação da radiação absorvida (Ra), dividida pela radiação incidente (Ri) é a
absortância (α).
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Figura 6 - Trocas térmicas de superfícies transparentes
Fonte: Adaptado de Vittorino (2008)

Todas essas propriedades são função do comprimento de onda da radiação
que incide no vidro.
“Quase todo o vidro arquitetônico é opaco à radiação de onda longa
emitida por superfícies com temperatura abaixo de, aproximadamente,
1200ºC. Esta característica produz o efeito estufa, pelo qual, a radiação
que é absorvida pelas superfícies no ambiente interior é emitida como
radiação de onda longa e não consegue escapar diretamente pelo vidro
porque este é opaco a toda radiação acima de 4,5 µm. Ao invés disso, a
radiação pelas superfícies do ambiente interior é absorvida pelo vidro e
reemitida para ambos os lados como condicionado pelas propriedades do
envidraçamento, bem como, pelos coeficientes de transferência de calor
interno e externo, e pelas emissividades das superfícies”. (Traduzido de
FENESTRATION, 2007. Cap.29. p.38.)
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Os parâmetros relativos aos vidros utilizados nas normas para avaliação de
desempenho de edificações são o fator solar e a transmitância térmica.
O fator solar é a quantidade total de radiação solar que atravessa uma
superfície transparente ou translúcida, considerando-se o que é transmitido
diretamente, o que é absorvido e conduzido para ser depois irradiado e transferido
por convecção descontando, ainda, a parcela que é perdida para o ambiente
externo, como por exemplo, devido à ação do vento. É representado pela equação
5:
F.S. = τ + α (U / he)

(eq. 5)

A transmitância térmica é o inverso da resistência térmica total, dada pela
somatória do conjunto de resistências térmicas correspondentes às camadas de um
elemento ou componente, incluindo as resistências superficiais, interna e externa.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a).

5.2 As Principais Características Térmicas de Vidros no Mercado Brasileiro
Nesta pesquisa, como buscam-se soluções de mercado, a empresa Cebrace9
foi contatada e elaborou cerca de 28 soluções de fachadas com vidros utilizados no
mercado brasileiro. Foi solicitado que, em algumas dessas especificações, fossem
obtido Fator Solar aproximado de 25%, conforme valor estipulado pela norma
ASHRAE 90.1.
Na Tabela 16, apresentam-se as propriedades térmicas e ópticas dos vidros
fabricados pela empresa Cebrace e, na Tabela 17, para efeito comparativo, as dos
vidros fabricados pela empresa Guardian10. Essas soluções englobam, basicamente,
vidros refletivos que variam de 4 e 6 mm nas cores de mercado prata, prata neutro,
azul, azul intenso, verde, verde intenso, cinza e incolor. Os dados de vidros
monolíticos foram fornecidos diretamente pelas empresas Cebrace e Guardian, já
mencionadas. Os dados para as soluções de vidros compostas, foram fornecidos
pela empresa Cebrace que utilizou um programa de cálculo denominado Calumen
(desenvolvido pela Saint-Gobain), para obter a propriedade do vidro composto.
9

Fusão das duas maiores fabricantes de vidro plano do mundo (NSG/Pilkington-JP, Saint-Gobain-FR)
Fabricante de grande porte de vidro plano para o setor de construção civil no mundo.

10
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Calumen é um software de simulação que determina a transmitância luminosa
e a radiação solar de soluções de envidraçamento. Esta solução pode ser
composta por um ou mais vidros laminados e ou insulados. Cada uma das
faces do vidro, pode ser tratada com uma camada, dando-lhe propriedades
específicas (como transmitância térmica, transmitância à radiação solar,
refletância, refletância à radiação solar e características de autolimpeza). Este
software irá processar, para calcular as propriedades totais da solução de
envidraçamento. Os algoritmos de cálculo são aqueles apresentados nas
Normas Européias EN 410 (Determinação da luminosidade e características
gerais do vidro) EN 673 (Determinação do Coeficiente de transmissão de
calor Ug). (Adaptado de SAINT-GOBAIN, 2009).
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SunGuard
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Legenda: FS - Fator Solar; Abs. - Absortância; U-W/(m².K) - Transmitância Térmica; TE - Transmitância à Radiação Solar;
RE Ext. - Refletância à Radiação Solar da Face Externa; RE Int. - Refletância à Radiação Solar da Face Interna;
CS - Coef. de Sombreamento; TL - Transmitância Luminosa; RL Ext. - Refletância Luminosa da Face Externa;
RL Int. - Refletância Luminosa da Face Interna; Nome Com - Nome Comercial; ( ) - Aparência do vidro;
*v - Substrato do vidro em verde.
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Legenda: FS - Fator Solar; Abs. - Absortância; U - W/(m².K) - Transmitância Térmica; TE - Transmitância à Radiação Solar;
RE Ext. - Refletância à Radiação Solar da Face Externa; RE Int. - Refletância à Radiação Solar da Face Interna;
CS - Coef. de Sombreamento; TL - Transmitância Luminosa; RL Ext. - Refletância Luminosa da Face Externa;
RL Int. - Refletância Luminosa da Face Interna; Nome Com - Nome Comercial; Float Incolor* - Vidro comum Incolor;
Incolor ** - Tipo de Vidro Incolor Específico conforme o Nome Comercial apresentado na Tabela.

Fonte: Cebrace (Outubro/2009)
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Na Tabela 18, há uma sequência de todas as soluções apresentadas que
utilizam vidros refletivos laminados com PVB incolor no meio ou com câmara de ar
de 12 mm. Essas soluções também se apresentam com vidros com película low-e.
As tabelas, na sequência, mostram Fator Solar que varia de 56,8% até 20%.
As soluções para fachadas com Fator Solar 20% foram compostas por vidros
duplos, sendo, na face externa, vidros refletivos com espessura de 6 mm, nas
cores azul intenso e prata neutro, intercalando-se a câmara de ar de 12 mm, e, na
face interna, vidros incolores com espessura de 6 mm. A composição de vidros
com câmara de ar proporciona uma redução no Fator Solar, pois ela diminui a
transferência de calor por condução para dentro da edificação em relação às
soluções onde a câmara de ar não é utilizada. Convém ressaltar que, para se obter
os melhores resultados, o tipo de vidro tem de apresentar baixa transmitância à
radiação solar, pois o ar é transparente a ela, não reduzindo esta transmissão da
componente do calor que incide no vidro. Os vidros insulados com aplicação de
película low-e proporcionam, também, uma redução na transmitância térmica do
conjunto devido à diminuição do fluxo de calor irradiado (material de baixa
emissividade), que fica concentrado no vidro, na face externa, e na câmara de ar.
Os vidros duplos, com essa característica, apresentaram, Fator Solar de 25,7% e
26, 4%, como pode ser observado na Tabela 18.
Ressalta-se que, apesar dos vidros denominados “refletivos”, nas cores azul
intenso e prata neutro 6 mm, apresentarem Fator Solar de 20%, os percentuais de
absorção foram de 73% e 68% respectivamente. Portanto, mesmo sendo
“refletivos”, eles continuam com alta absorção, ou seja, a não transferência do calor
para dentro do edifício, que gera o Fator Solar de 20%, é mais em decorrência da
câmara de ar do que da propriedade de reflexão, como o próprio nome diz. O vidro
laminado refletivo de 4 mm com FS de 44,1% apresentou o menor índice de
absorção: 28,6%. Não foram encontrados no mercado, vidros com baixo Fator
Solar e alta refletância.
Os vidros laminados apresentam, basicamente, valores de transmitância
térmica próximos à ordem de 5 W/(m².K). Nota-se que esses valores reduzem-se
para a ordem de 2,8 W/(m².K) para vidros duplos com câmara de ar de 12 mm.
Para vidros duplos com câmara de ar e película low-e, esses valores apresentamse na ordem de 1, 9 W/(m².K).
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 18, as únicas soluções que
atendem a Norma ASHRAE 90.1 (FS ≤ 25%) são as de vidros duplos com câmara
de ar e espaçamento de 12 mm.
Observa-se, também, que os vidros com baixo Fator Solar apresentam baixa
Transmitância Luminosa, na ordem de 12%, o que dificulta a entrada de luz natural
no ambiente interno, tendo-se que utilizar o recurso de iluminação artificial.
Portanto, na escolha do tipo de envidraçamento tem-se que levar em conta outros
aspectos. Neste trabalho está sendo abordado somente o aspecto de demanda por
carga térmica.
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6 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO
De acordo com a seção 2, que aborda a evolução do conceito do “Estilo
Internacional”, nota-se uma alteração na sua utilização no transcorrer desses anos.
Para realização das simulações fez-se inicialmente, um levantamento de campo na
cidade de São Paulo, em algumas regiões onde há maior concentração de edifícios
de escritórios, com grandes áreas transparentes. O objetivo desse levantamento era
obter as principais características construtivas dos edifícios projetados e construídos
no período dos últimos dez anos, aproximadamente. Através dele, com base nas
características dos edifícios como a geometria e a área das plantas, os tipos de
sistemas construtivos e vidros, o ano de conclusão, entre outras, foram adotadas
três tipologias de andares típicos de edifícios para realizar as análises. Ressalta-se
que, para a adoção dessas tipologias, quanto à área de cada planta, optou-se por
três categorias denominadas: maior, intermediária e menor.
Considerando essas três tipologias, para avaliar a adequação das exigências
da ASHRAE 90.1, foram feitas simulações em computador, utilizando o aplicativo
EnergyPlus para determinação de cargas térmicas sensíveis de resfriamento do
ambiente, variando-se o Fator Solar dos vidros das fachadas em quatro faixas: 0,87
(vidro comum incolor), 0,57 (alto), 0,40 (intermediário) e 0,20 (baixo –
correspondente à exigência prescritiva da Norma ASHRAE). As características
térmicas adotadas para esses valores de Fator Solar foram apresentadas na Tabela
18 da seção 5 desse trabalho. Essas simulações foram realizadas para um ano
climático típico na cidade de São Paulo.
Através dessas simulações, também foram apresentados, em caráter
ilustrativo, os resultados para um dia de verão e para um dia de inverno. Além disso,
extraíram-se os resultados da simulação anual referentes a um dia típico de cada
mês, para a Fachada Oeste, a fim de se verificar o comportamento do edifício
quanto ao ganho de calor e o efeito estufa. Convém ressaltar, que estes resultados
se referiam para um único edifício.
Esses mesmos andares típicos de edifícios, foram avaliados de acordo com o
procedimento de etiquetagem da envoltória especificado no documento do
PROCEL/EDIFICA. Para a obtenção destes resultados, foram aplicadas as
equações empíricas do método prescritivo com a variação do Fator Solar em quatro
faixas: 0,87 (vidro comum incolor), 0,57 (alto), 0,40 (intermediário) e 0,20 (baixo -
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correspondente à exigência prescritiva da Norma ASHRAE). Lembrando que, para
os edifícios que apresentaram área de projeção maior que 500 m², foi aplicada a
equação 3, e para os edifícios que apresentaram área de projeção menor que
500 m², foi aplicada a equação 2, ambas apresentadas na seção 4 deste trabalho.
Os três edifícios foram considerados, para aplicação das equações, com uma
geometria no formato de paralelepípedo, desprezando os ângulos de auto
sombreamento, pois o foco deste trabalho não é avaliar o projeto arquitetônico e sim,
adotá-los como referência. Além destas análises, também consideraram-se para a
obtenção do Nível “A” de Eficiência Energética da Envoltória o efeito do brise e a
variação do volume.
Todo o conjunto de resultados, passou por uma análise comparativa, a fim de
verificar o impacto do Fator Solar nesses andares típicos de edifícios e discutir a
adequação dessas exigências.
Adotaram-se três alternativas de sistemas construtivos, tipicamente utilizados
no mercado, para o fechamento vertical externo, sendo: painel de concreto maciço,
parede de bloco cerâmico e parede em painéis leves de fechamento do tipo drywall,
com isolamento térmico entre as chapas, capaz de atender às exigências de
resistência ao fogo, da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros.
As dimensões e características térmicas desses sistemas, adotadas para as
simulações, são apresentadas nas Tabelas 19, 20 e 21. Convém ressaltar que,
como os elementos opacos estão atrás de envidraçamentos, para se realizarem as
simulações, a absortância solar destes elementos foram alteradas, de acordo com o
Fator Solar do vidro que foi analisado.
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Tabela 19 – Vedações Externas Painel de Concreto Maciço
PAINEL DE CONCRETO MACIÇO
Espessura Total (m)

0,15

Número de Camadas

1

Camada 1

Concreto

Massa Específica (Kg/m³)

2400

Calor Específico J/(Kg.k)

1000

Condutividade Térmica (W/(m.k))

1,75

Absortância Solar

0,52 0,34

0,24 0,12

Fator Solar

0,87 0,57

0,40 0,20

Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Tabela 20 – Vedações Externas Parede de Bloco Cerâmico
PAREDE DE BLOCO CERÂMICO
Espessura Total (m)

0,22

Número de Camadas

6

Camada 1

Bloco Cerâmico

Camada 2

Ar

Camada 3

Bloco Cerâmico

Camada 4

Ar

Camada 5

Bloco Cerâmico

Camada 6

Argamassa

Camada 1, Camada 3 e Camada 5

Bloco Cerâmico

Massa Específica (Kg/m³)
Calor Específico J/(Kg.k)

1600
840

Condutividade Térmica (W/(m.k))

0,9

Absortância Solar
Fator Solar

0,61

0,4

0,28

0,14

0,87

0,57

0,40

0,20

Camada 2 e Camada 4

Ar

Resistência Térmica (m².K/W)

0,09

Camada 6

Argamassa

Massa Específica (Kg/m³)

2000

Calor Específico J/(Kg.k)

1000

Condutividade Térmica (W/(m.k))

1,15

Absortância Solar

0,4

Fonte: Elaborada pela autora (2010)
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Tabela 21 – Vedações Externas Parede em Painéis de DryWall
PAREDE DE PAINÉIS DRYWALL
Espessura Total (m)

0,10

Número de Camadas

5

Camada 1

DryWall

Camada 2

DryWall

Camada 3

Lã de Vidro

Camada 4

DryWall

Camada 5

DryWall

Camada 1, Camada 2, Camada 4 e Camada 5

DryWall

Massa Específica (Kg/m³)
Calor Específico J/(Kg.k)

1000
840

Condutividade Térmica (W/(m.k))

0,35

Absortância Solar
Fator Solar

0,35

0,23

0,16

0,08

0,87

0,57

0,40

0,20

Camada 3

Lã de Vidro

Resistência Térmica (m².K/W)

1,2

Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Com base nos valores apresentados das propriedades térmicas dos três
sistemas

construtivos,

e

nas

equações

relacionadas

na

NBR

15220-2

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005b), fez-se o cálculo da
resistência e capacidade térmica, conforme resultados apresentados na Tabela 22.
Tabela 22 – Resistência e Capacidade Térmica dos Sistemas Construtivos
Sistema Construtivo
Concreto
Bloco Cerâmico DryWall
Resistência Térmica - RT (m².K/W)
0,086
0,24
1,34
Capacidade Térmica – CT (J/(m².K))
360 000
92 336
21 000
Produto RT.CT - (J/W)
30 857
21 860
28 200
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Em análise à Tabela 22, observa-se que:


O sistema construtivo do concreto, apesar de apresentar um valor de
resistência térmica baixo (0,086 m².K/W), o menor em comparação
aos demais sistemas, tem o valor apresentado de sua capacidade
térmica (360.000 J/(m².K)) como o maior. Neste caso, este sistema
construtivo representa uma alta inércia térmica;



O

sistema

construtivo

do

bloco

cerâmico

apresenta

valores

intermediários, tanto de resistência térmica (0,24 m².K/W) quanto de
capacidade térmica (92.336 J/(m².K)), quando comparados aos demais
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sistemas. Sendo assim, este sistema construtivo representa uma
média inércia térmica;


O sistema construtivo do drywall, apesar de apresentar um valor de
resistência térmica alto (1,34 m².K/W), o maior em comparação aos
demais sistemas, tem o valor apresentado de sua capacidade térmica
(21.000 J/(m².K)) como o menor. Então, mesmo com uma resistência
bem mais alta que as demais, devido ao material de lã de vidro, sua
capacidade em armazenar o calor é baixa, sendo considerado um
sistema com uma baixa inércia térmica.



Independente dos valores individuais, ressalta-se que o produto RT.CT
mostra que a diferença dos valores individuais acaba sendo
compensada, onde um baixo valor de resistência é compensado por
um alto valor de capacidade e vice-versa. Isso nos leva a
comportamentos térmicos eventualmente não tão distintos quanto os
valores individuais poderiam indicar.

Os elementos construtivos adotados para o teto são apresentados na Tabela
23 sendo também, adotados para o piso, já que são separações entre pavimentos
intermediários de um edifício. Entretanto, a posição de cada um deles na camada, é
feita no sentido inverso. Há uma ilustração destes elementos, na figura 7.
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Tabela 23 – Elementos Construtivos adotados para o Teto
TETO
Espessura Total (m)

0,16

Número de Camadas

7

Camada 1

Chapa de Aço

Camada 2

Concreto Celular Leve (Enchimento)

Camada 3

Ar

Camada 4

Concreto

Camada 5

Ar

Camada 6

Poliuretano

Camada 7

Gesso

Camada 1

Chapa de Aço

Massa Específica (Kg/m³)
Calor Específico J/(Kg.k)

7800
460

Condutividade Térmica (W/(m.k))

55

Absortância Solar

0,5

Camada 2

Concreto Celular Leve (Enchimento)

Massa Específica (Kg/m³)

400

Calor Específico J/(Kg.k)

1000

Condutividade Térmica (W/(m.k))

0,13

Absortância Solar

0,6

Camada 3 e Camada 5

Ar

Resistência Térmica (m².K/W)

0,175

Camada 4

Concreto

Massa Específica (Kg/m³)

2400

Calor Específico J/(Kg.k)

1000

Condutividade Térmica (W/(m.k))

1,75

Absortância Solar

0,6

Camada 6

Poliuretano

Resistência Térmica (m².K/W)

0,57

Camada 7

Gesso

Massa Específica (Kg/m³)
Calor Específico J/(Kg.k)

1000
840

Condutividade Térmica (W/(m.k))

0,35

Absortância Solar

0,4

Fonte: Elaborada pela autora (2010)
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Figura 7 – Ilustração dos Elementos Construtivos Adotados para: Teto e Piso
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

As vedações internas, que estão localizadas na infraestrutura (escadas,
elevadores, sanitários, copa), para as simulações, foram adotadas de acordo com o
sistema construtivo utilizado nas vedações externas.
Além disso, foram consideradas, com base na NBR 16401-1 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008b) as condições para a taxa de
ocupação, a potência de iluminação e equipamentos que estão apresentadas na
Tabela 24:
Tabela 24 – Taxa de Ocupação, Potência de Iluminação e Potência de Equipamentos
Taxa de Ocupação
Potência de Iluminação
Potência de Equipamentos
5 m²/pessoa
12 W/m²
21,5 W/m²
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Para o sistema de condicionamento ambiental, foi adotada somente a
instalação de equipamentos de refrigeração, para atender a demanda por carga
térmica. Definiu-se um termostato com set point duplo, para calcular as cargas
térmicas de resfriamento, manter a temperatura interna de 24ºC (para o dia de
verão) e para as cargas térmicas de aquecimento, manter a temperatura interna de
22ºC (para o dia de inverno), quando necessário.
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O perfil de ocupação foi considerado com ocupação total e com o
funcionamento dos sistemas de climatização, iluminação e equipamentos durante o
horário comercial (8h – 18h). Após o horário comercial, e também nos fins-desemana, foi considerado sem ocupação, e os sistemas de climatização, iluminação e
equipamentos foram desligados.
Para as áreas transparentes, respeitou-se a exigência de uma relação área
transparente/área de piso de 15%, presente no Código de Obras e Edificações do
Município de São Paulo. Além dessa, também respeitou-se a exigência de uma
obstrução para-chamas na fachada, entre as aberturas, com altura mínima de
1,20 m, presente na Instrução Técnica nº 09/2004 do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo. O valor percentual da relação da área transparente/área de fachada
(WWR) será apresentado, especificamente, para cada edifício, no item 6.2 Edifícios
típicos. Ressalta-se que o valor percentual que é determinado para o WWR
(percentual de envidraçados nas fachadas) influencia diretamente na incidência de
luz natural para o interior do edifício, podendo acarretar (dependendo desse valor)
um aumento excessivo no ganho de calor interno e, consequentemente, na carga
térmica existente.
A orientação solar a ser adotada em cada edifício, será descrita no item 6.2
“Edifícios típicos”, desta seção.
O programa utilizado para as simulações foi o EnergyPlus (U. S.
DEPARTAMENT OF ENERGY, 2009) desenvolvido pelo Departamento de Energia
Norte Americano e que permite a simulação térmica e energética de edificações.
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6.1 Levantamento das Características Arquitetônicas das Edificações

Fez-se um levantamento de 18 edifícios com grandes áreas transparentes em
São Paulo, como citado anteriormente, nas principais regiões onde estes se
concentram na capital. Para levantamento da ficha técnica, foram pesquisadas
revistas especializadas como Arquitetura e Urbanismo, Projeto Design e Téchne.
Também pela Internet, pôde-se obter alguns dados técnicos através do site Buildings
Espaços Corporativos (2010). As empresas Jones Lang LaSalle (2009)

e CB

Richard Ellis (2010), que tem enfoque em edifícios comerciais de alto padrão nas
principais cidades brasileiras, foi contatada e também contribuiu fornecendo alguns
dados.

As empresas fabricantes de vidro Cebrace (2010), Pilkington (2010),

Guardian (2010) e Glaverbel11 foram contatadas e, com exceção da Glaverbel,
forneceram algumas especificações de vidros.
Os Mapas 1 e 2, a seguir, mostram a localização desses edifícios nas regiões
mencionadas.

11

Informação obtida através de entrevista com Samuel, em outubro de 2009.
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Mapa 1 – Regiões de escritórios na cidade de São Paulo
Fonte: Jones Lang LaSalle (2009)



As regiões estudadas foram as coloridas nas áreas Marginal, Berrini,
Vila Olímpia, Faria Lima e Paulista.
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Mapa 2 – São Paulo, Centro e Arredores
Fonte: Guia 4 Rodas (2009)



Regiões de maior incidência de edifícios comerciais novos e modernos.

Faria Lima Square

E-Tower

Millennium

Icon F. Lima

Maria Cecilia

Spazio Faria Lima

HSBC Tower

Faria L. Financial C

2

3

4

5

6

7

8

9

17 PT

1.032,30

1.669,00

Refletivo

18 PT

2,70 / 2,85

2.85

2,70 / 2,85

2.70

2.55

2,70 / 2,85

2.75

2,70 / 2,85

2.80

2.60

2.55

2,70 / 2,85

3.00

2.85

2.85

2,70 / 2,85

2.85

H (Pé-direito)

T. Acústico

Acustico

T. Acústico

S/ acustico

Gesso

T. Acústico

--x--

T. Acústico

Gesso

T. Acústico

--x--

T. Acústico

S/ acustico

Acustico

S/ acustico

T. Acústico

S/ acustico

Forro

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/estr. Metalica

c/estr. Metalica

c/estr. Metalica

Piso Elevado

2003

2003

1994

--x--

2009

2003

2003

2007

2007

2001

2001

2005

2005

2006

2007

2007

2006

Ano

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Buildings E. C.

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Loturco (2006)

Fonte

(continua)

Pé direito - livre (útil); c/ estr. Metálica - com estrutura metálica; * Inferido a partir de observação de fotos.

Legenda: PT Pavimento Tipo; S/ acústico - Sem tratamento acústico; T. Acústico - Termo-acústico, não se tem informação do material, mas provavelmente um absorvedor sonoro

Laminado verde

e Bronze Refletivo *

Laminado Prata

Low-e

Laminado Royal Blue

c/ PVB azul Refletivo

Laminado Prata Neutro

Refletivo

Laminado Prata Neutro

c/ PVB azul Refletivo

Laminado Prata Neutro

Refletivo

Laminado azul

PVB duplo Refletivo

Laminado Verde c/

Fumê Refletivo

Laminado Prata e

Vidro

19 PT

14 PT

1.348,00

2.129,30

15 PT

1.320,21

24 PT

12 PT

1.006,00

700,00

13 PT

14 PT

711,00

1.006,00

15 PT

894,94

16 PT

14 PT

697,64

36 PT

947,00

362,00

35 PT

1.533,00

14 PT

16 PT

1.032,00

1.671,87

17 PT

1.225,95

Área de Laje Nº pavs.

Elaborada pela autora (novembro/2009)

Sta. Catarina

1

Edifício
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Delta Plaza

CYK

CEC João D. Araújo

Rochaverá

Eldorado B. Tower

International Plaza

Berrini 550

Francisco Mellão

11

12

13

14

15

16

17

18

16 PT

18 PT
17 PT

424,00

14 PT

496,00

424,00

15 PT

588,00

1.207,00

14 PT

33 PT

2.109,00

1.220,00

33 PT
32 PT

1.934,73

1.961,00

32 PT

1.400,00

1.780,00

16 PT

1.976,00

16 PT

--x--

835,00

1.070,00

17 PT
19 PT

1.154,44

406,00

7 PT
19 PT

985,00

400,00

9 PT

985,29

Área de Laje Nº pavs.

Refletivo

Laminado Prata

Azul Intenso Refletivo *

Laminado

Refletivo *

Laminado Verde

PVB branco

Laminado Incolor c/

Laminado Verde Low-e

Refletivo

Laminado Prata Neutro

PVB branco

Laminado Incolor c/

Laminado Azul Refletivo

Refletivo

Laminado Azul Intenso

Refletivo *

Laminado Azul Intenso

Refletivo

Laminado Light Blue

Vidro

2.60

2.70

2.60

3.0

2,70 / 2,85

2.80

3.0

3.0

3.0

2,70 / 2,85

2,70 / 2,85

2.80

2,70 / 2,85

2,70 / 2,85

2.80

2.60

--x--

2,70 / 2,85

--x--

--x--

Acústico

--x--

Gesso

T. Acústico

S/ acustico

T. Acústico

Acústico

S/ Acústico

T. Acústico

Forro term.

Sim

T. Acústico

T. Acústico

N

--x--

Gesso

T. Acústico

N

H (Pé-direito) Forro Falso

--x--

c/ estr. Metalica

--x--

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

Sim

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

--x--

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

c/ estr. Metalica

Piso Elevado

2000

2000

1997

1997

2003

2003

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2005

2003

2003

1993

--x--

2008

2008

Ano

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

CB Richard Ellis

Serapião (2008)

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Jones L. LaSalle

Leal (2008)

Jones L. LaSalle

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Jones L. LaSalle

Buildings E. C.

Pé direito - livre (útil); c/ estr. Metálica - com estrutura metálica; * Inferido a partir de observação de fotos.

Fonte

(conclusão)

Legenda: TP Pavimento Tipo; S/ acústico - Sem tratamento acústico; T. Acústico - Termo-acústico, não se tem informação do material, mas provavelmente um absorvedor sonoro

Elaborada pela autora (novembro/ 2009)

Paulista 500

10

Edifício
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Na tabela 25, observa-se que o número de pavimentos tipo varia de 8 a 33. A
altura do pé-direito, de piso a forro, apresenta uma variação entre 2,60 e 3,00 metros
(livre), sendo, a média por volta de 2,85 metros (livre). Quanto à área de laje, varia
de 392 m² até 2.130 m². Todos os edifícios têm piso elevado com estrutura metálica.
Quanto ao forro falso, em quatro edifícios o material do forro é gesso e, nos demais,
há uma variação entre forros com terminologia dada pelas empresas como sendo
“acústico”, “termo acústico” e forro “sem tratamento acústico”.
Quanto ao sistema de ar condicionado, foi feita uma tentativa de levantamento
de dados mais específicos com o mercado de construção civil para a locação de
edifícios de escritórios, sem se obter informações mais precisas sobre o assunto. As
publicações existentes também não apresentam informações mais detalhadas.
Essas informações estão em posse dos arquitetos, dos especialistas em ar
condicionado e equipes de manutenção dos edifícios, não sendo, portanto,
acessíveis. Dessa forma, o sistema de ar condicionado é considerado central para
todos os edifícios.
Entretanto, é importante ressaltar que a disponibilidade desses dados permitiria
uma simulação mais refinada, podendo verificar aspectos da eficiência energética da
operação racional do equipamento. Os edifícios podem ter uma eficiência energética
muito diferente em função das suas características e da racionalidade da operação.
Infelizmente, está além do escopo deste trabalho.
Com exceção dos Edifícios Delta Plaza e Berrini 550, os demais foram
construídos a partir do ano 2000.
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Esses edifícios se enquadram no “Estilo Internacional”, utilizando o vidro como
elemento tecnológico característico, sendo que o percentual de área transparente,
em muitos casos, é de 100% da área de fachada. Entretanto, em algumas soluções
de estilo arquitetônico, nota-se a utilização de superfícies opacas, em contraste com
as superfícies transparentes que ainda se mantêm preponderantes. Quanto à
geometria adotada, geralmente, é um quadrado ou retângulo. A planta do pavimento
tipo tem uma infraestrutura que é localizada no centro, na parte posterior, ou ainda,
em uma das partes laterais da forma. Dessa maneira, a área livre restante do
pavimento torna-se maior, sendo utilizada para os escritórios, os quais são
constituídos por divisões, com uma altura mínima que separa os usuários e têm a
função de aglomerar o maior número de funcionários possível. A maior parte dos
edifícios, segundo o levantamento, foram construídos a partir do ano 2000.
Todas as possibilidades, que antigamente eram consideradas fundamentais ao
se projetar um edifício, tornaram-se secundárias: a envoltória, com uma relação de
vidros nas fachadas, planejadas de acordo com as condições climáticas locais e
orientação solar, bem como os protetores solares exteriores; a geometria; a correta
especificação dos materiais, avaliando, também, os ganhos de calor para o interior
do edifício. A utilização adequada destas técnicas passivas, entre outras, podem
contribuir para a redução da carga térmica interna e, consequentemente, o consumo
de energia do edifício. Convém ressaltar que, atualmente, as técnicas ativas são
necessárias para a redução da carga térmica interna que é gerada pelos usuários,
equipamentos e perda de luz natural.
O levantamento feito pelos pesquisadores Pirró e Romero (2006), no período
entre 1980 e 2000, na região da Av. Luiz Carlos Berrini, que foi apresentado na
seção 3 desse trabalho, descreve as características de estilos arquitetônicos que
ocorreram nesse período naquela região. Observa-se, no decorrer desse período, a
mudança das soluções de envidraçamento, partindo-se, por exemplo, de vidros
laminados refletivos ou laminados com aplicação de película escura, em cores
variadas, utilizados na fachada, na década de 80, para vidros laminados refletivos
após os anos 90. Também, em relação às características do revestimento externo
que, a partir dos anos 80, era, basicamente, revestimento cerâmico com cores
variadas ou argamassas especiais aplicadas sobre a alvenaria passou a ser, após
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os anos 90, em granito, placas de alumínio, pré-moldados de concreto e cortinas de
vidros recobertas ou obstruídas, internamente, por superfícies opacas.
Portanto, há uma alteração na composição de fachadas nesse período com,
ainda, uma forte inserção do vidro na fachada, e particularmente na atual década,
posterior ao levantamento Pirró e Romero (2006), ocorre a retomada do uso
arquitetônico de elementos opacos.

6.2 Edifícios típicos

Com base no levantamento de campo e nas análises das características dos
edifícios, mencionadas anteriormente, como:


As dimensões de áreas por andar tipo dos edifícios;



A geometria adotada para a planta do pavimento tipo;



A localização da infraestrutura (núcleo) na planta do pavimento tipo
que está, em sua maior parte, no centro ou na parte posterior da
forma;



O ano em que o edifício foi construído;



Os tipos de vidros utilizados nas fachadas;



Os tipos de sistemas construtivos tipicamente utilizados no mercado.

Foram adotadas três tipologias de andares típicos de edifícios para realizar as
simulações. Os edifícios selecionados são: o Edifício Eldorado Tower, o Edifício
Santa Catarina e o Edifício Francisco Mellão.
O Edifício Eldorado Tower, apresenta uma área média aproximada de
1.800 m² por andar, com uma geometria basicamente quadrada, mas com formato
“levemente” arredondado nas faces Sul e Norte e com um núcleo estrutural
localizado no centro da forma. Ressalta-se que o andar típico selecionado para a
modelagem, apresenta área aproximada de 2.109 m² e volume de 6.327 m³ por
andar. Este edifício representa quanto à área por andar típico, a maior entre os três
edifícios selecionados. Considerando-se as exigências da legislação mencionadas
anteriormente, a relação da área transparente/área de fachada desse edifício
deveria ser de 60%.
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Na sequência, as figuras 8 e 9 ilustram a planta do andar típico do Edifício
Eldorado Tower e a terminologia das zonas adotadas para as simulações.

Figura 8 – Planta do andar típico do Edifício
Eldorado
Fonte: Volumetria... (2008)

Figura 9 – Planta do andar típico do Edifício
Eldorado com as zonas
Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Legenda: A – ZT Fac. Sul;
B – ZT Fac. Oeste; C – ZT Núcleo;
D – ZT Fac. Leste; E – Fac. Norte.

É importante ressaltar, que a orientação solar não foi considerada de acordo
com a implantação do edifício no terreno, tanto para o Edifício Eldorado quanto para
o Edifício Santa Catarina porque a geometria de ambos é basicamente quadrada e
as fachadas possuem vidros em todas as faces. Desta forma, o efeito da orientação
torna-se secundário.
Conforme se observa nas plantas das figuras 8 e 9, este edifício apresenta
como característica na zona térmica do “núcleo”, a concentração de massa térmica
interna.
A seguir, as figuras 10 e 11 ilustram, respectivamente, o modelo espacial de
um andar típico adotado para a simulação no programa EnergyPlus e uma
representação mais detalhada arquitetonicamente.
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Figura 10 – Modelo espacial de um andar típico do Edifício Eldorado adotado para as
simulações
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Figura 11 – Modelo espacial detalhando arquitetonicamente de um andar típico do Edifício
Eldorado
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

O Edifício Santa Catarina apresenta uma área aproximada de 1.230 m² e
volume de 3.505 m³ por andar, com uma geometria basicamente quadrada, mas
com formato arredondado nos cantos e com um núcleo estrutural localizado na parte
posterior da forma. Este edifício representa quanto à área por andar típico, a
intermediária, entre os três edifícios selecionados. Considerando-se as exigências
do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo e da Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a relação da área
transparente/área de fachada desse edifício deveria ser de 58%.
Na sequência, as figuras 12 e 13 ilustram a planta do andar típico do Edifício
Santa Catarina e a terminologia das zonas adotadas para as simulações. Já as
figuras 14 e 15 ilustram, respectivamente, o modelo espacial de um andar típico,
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adotado para a simulação no programa EnergyPlus e uma representação mais
detalhada arquitetonicamente.

Figura 12 – Planta do andar típico
do Edifício Santa Catarina
Fonte: Buildings Espaços
Corporativos (2009)

Figura 13 – Planta do andar típico
do Edifício Santa Catarina com as zonas
Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Legenda: A – ZT Fac. Sul;
B – ZT Fac. Oeste; C – ZT Núcleo;
D – ZT Fac. Leste; E- ZT Fac. Norte;
F – Vz_Lado_Esq_FD; G – Escadas_FD;
H – Vz_Lado_Dir_FD.

Figura 14 – Modelo espacial de um andar típico do Edifício Santa Catarina adotado para as
simulações
Fonte: Elaborada pela autora (2010)
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Figura 15 – Modelo espacial detalhando arquitetonicamente de um andar típico do Edifício
Santa Catarina
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

O Edifício Francisco Mellão apresenta uma área aproximada de 424 m² e
volume de 1.145 m³ por andar, com uma geometria basicamente retangular e com
um núcleo estrutural localizado em uma das partes laterais da forma. Este edifício
representa quanto à área por andar típico, a menor entre os três edifícios
selecionados.

Considerando-se

as

exigências

da

legislação

mencionadas

anteriormente, a relação da área transparente/área de fachada desse edifício
deveria ser de 56%.
Na sequência, as figuras 16 e 17 ilustram a planta do andar típico do Edifício
Francisco Mellão e a terminologia das zonas adotadas para as simulações.

126

Figura 16 – Planta do andar típico do
Edifício Francisco Mellão
Fonte: Jones L. LaSalle (2009)

Figura 17 – Planta do andar típico do Edifício
Francisco Mellão com as zonas
Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Legenda: A – ZT Fac. Sul; B – ZT Fac. Oeste;
C – ZT Núcleo; D – ZT Fac. Leste; E – ZT Fac.
Norte.

É importante ressaltar que, para o Edifício Francisco Mellão, optou-se pela
adoção de uma orientação solar que representa uma situação “mais agressiva”
quanto ao impacto da radiação solar, tendo em vista que sua geometria é retangular.
Conforme se observa nas plantas das figuras 16 e 17, a dimensão do andar
típico deste edifício é pequena. Apesar disso, foi adotada a condição de “núcleo”
para se estabelecer os mesmos parâmetros dos demais edifícios.
A seguir, as figuras 18 e 19 ilustram, respectivamente, o modelo espacial de
um andar típico, adotado para a simulação no programa EnergyPlus e uma
representação mais detalhada arquitetonicamente.
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Figura 18 – Modelo espacial de um andar típico do Edifício Francisco Mellão adotado para
as simulações
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Figura 19 – Modelo espacial detalhado arquitetonicamente de um andar típico do Edifício
Francisco Mellão
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

A partir dessas informações mencionadas ao longo desta seção, foram
realizadas simulações computacionais com a utilização do já citado programa
EnergyPlus. Com todos os dados inseridos, o programa calculou as trocas de calor
ocorrendo nas diferentes partes do sistema de condicionamento de ar, a
transferência de calor pelas paredes, as temperaturas do ar no interior do edifício e a
carga térmica gerada na edificação. Através dos resultados dessas simulações,
tornou-se possível fazer análises enfocando que efeito o Fator Solar e Sistema
Construtivo apresentam em relação à demanda por Carga Térmica Sensível de
Resfriamento. Essas simulações foram necessárias, para verificar a adequação das
exigências da Norma da ASHRAE 90.1, principalmente em relação ao Fator Solar.
Ressalta-se que as análises feitas na próxima seção foram executadas
considerando todas as zonas térmicas: a) a zona central e as zonas periféricas,
como também, b) uma segunda série de análises somente com as zonas periféricas
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sem considerar a contribuição do núcleo (zona central). É importante salientar, que
nas duas possibilidades de análises, foi considerado todo o andar tipo climatizado
(com exceção do Edifício Santa Catarina), sendo que na segunda série de análises,
apenas não foi computada a Carga Térmica da região central, do núcleo. Essas
duas séries de análises são necessárias para que se evidencie melhor, qual a
contribuição dada pelas intervenções nas fachadas, uma vez que essa intervenção
se reflete pouco na região central e muito mais na região periférica. Porém, sob o
ponto de vista do usuário e do proprietário do edifício, interessa também a Carga
Térmica Total de Climatização.
Foram feitas ainda, mais duas séries de análises, considerando o andar tipo
com ocupação e sem ocupação. A terminologia adotada sem ocupação, refere-se a
uma situação, em que se eliminou todos os ganhos de calor decorrente da presença
de pessoas, da atuação de sistemas de equipamentos existentes no interior do
edifício e do sistema de iluminação artificial. Mais uma vez, isto é feito, visando
evidenciar qual é a contribuição das intervenções nas fachadas sobre a redução da
Carga Térmica de Climatização.
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7 RESULTADOS E ANÁLISES
Todos os resultados obtidos por meio das simulações estão apresentados em
forma gráfica nos anexos A (gráfico A1 – gráfico A60), B (gráfico B1 – gráfico B40) e
C (gráfico C1 – gráfico C60) referentes, respectivamente, aos Edifícios Eldorado,
Santa Catarina e Francisco Mellão. Estes gráficos dos anexos apresentam Carga
Térmica Sensível Total Mensal para cada zona do andar típico do edifício, incluindo
as quatro zonas periféricas e o núcleo, para as condições com ocupação e sem
ocupação, para os três sistemas construtivos considerados (bloco cerâmico, drywall
e painel de concreto) e para todos os fatores solares analisados. O objetivo de
construir gráficos para as condições com ocupação e sem ocupação, é verificar o
impacto que eles representam no desempenho do edifício em função da carga
térmica existente.
É feita, ainda, uma análise, também em forma gráfica, mostrando a importância
relativa de cada uma das fachadas ou da zona térmica próxima a elas, evidenciando
a contribuição da carga térmica da região central (núcleo do edifício). Esta
contribuição ocorre, devido à grande quantidade de usuários nesta região e,
consequentemente, no ganho de calor existente.
Além destes gráficos mencionados, também se apresentam (em forma gráfica)
resultados da Carga Térmica Sensível Total Mensal, em função do Fator Solar, a fim
de se verificar o impacto que ele pode ter, para a redução nas Cargas Térmicas ao
longo do ano.
A título ilustrativo, os resultados constantes dos anexos são apresentados no
item 7.1, para um edifício com um sistema construtivo típico, com os seguintes
gráficos:
 Gráfico 2 para o Fator Solar de 87%: Carga Térmica Sensível de
Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada para um andar típico,
em função de cada fachada para a condição com ocupação;
apresentam-se, também, com o mesmo enfoque: o gráfico 3 para o
Fator Solar de 57%; o gráfico 4 para o Fator Solar de 40% e o gráfico 5
para o Fator Solar de 20%;
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 Gráfico 6: Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do
ano, calculada para um andar típico, em função do Fator Solar, para a
condição com ocupação;
 Gráfico 7 para o Fator Solar de 87%: Carga Térmica Sensível de
Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada para um andar típico,
em função de cada fachada, para a condição com ocupação e
considerando a zona térmica do núcleo; apresentam-se, também, com o
mesmo enfoque: o gráfico 8 para o Fator Solar de 57%; o gráfico 9 para
o Fator Solar de 40% e o gráfico 10 para o Fator Solar de 20%;
 Gráfico 11: Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses
do ano, calculada para um andar típico, em função do Fator Solar, para
a condição com ocupação e considerando a zona térmica do núcleo;
 Gráfico 12 para o Fator Solar de 87%: Carga Térmica Sensível de
Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada para um andar típico,
em função de cada fachada, para a condição sem ocupação;
apresentam-se, também, com o mesmo enfoque: o gráfico 13 para o
Fator Solar de 57%; o gráfico 14 para o Fator Solar de 40% e o gráfico
15 para o Fator Solar de 20%;
 Gráfico 16: Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses
do ano, calculada para um andar típico, em função do Fator Solar, para
a condição sem ocupação;
 Gráfico 17 para o Fator Solar de 87%: Carga Térmica Sensível de
Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada para um andar típico,
em função de cada fachada, para a condição sem ocupação e
considerando a zona térmica do núcleo; apresentam-se, também, com o
mesmo enfoque: o gráfico 18 para o Fator Solar de 57%; o gráfico 19
para o Fator Solar de 40% e o gráfico 20 para o Fator Solar de 20%;
 Gráfico 21: Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses
do ano, calculada para um andar típico, em função do Fator Solar, para
a condição sem ocupação e considerando a zona térmica do núcleo.
Em decorrência da comparação desses gráficos, observa-se:
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 Gráfico 2 em comparação com o gráfico 7 para o Fator Solar de 87%: é
possível verificar o impacto que a zona térmica do núcleo tem na Carga
Térmica Sensível de Resfriamento, ao longo do ano para cada fachada;
Isto também está refletido nas comparações: gráfico 3 com o gráfico 8,
para o Fator Solar de 57%; gráfico 4 com o gráfico 9, para o Fator Solar
de 40%; gráfico 5 com o gráfico 10, para o Fator Solar de 20%;
 Gráfico 6 em comparação com o gráfico 11: é possível verificar o impacto
que a zona térmica do núcleo tem na Carga Térmica Sensível de
Resfriamento, em função do Fator Solar ao longo do ano;
 Gráfico 2 em comparação com o gráfico 12 para o Fator Solar de 87%: é
possível verificar o impacto que a ocupação tem na Carga Térmica
Sensível de Resfriamento, ao longo do ano, não considerando a zona
térmica do núcleo. Isto também está refletido nas comparações: gráfico
3 com o gráfico 13, para o Fator Solar de 57%; gráfico 4 com o gráfico
14, para o Fator Solar de 40%; gráfico 5 com o gráfico 15, para o Fator
Solar de 20%;
 Gráfico 7 em comparação com o gráfico 17 para o Fator Solar de 87%:
também é possível verificar o impacto que a ocupação tem na Carga
Térmica Sensível de Resfriamento, ao longo do ano, considerando a
zona térmica do núcleo. Isto também está refletido nas comparações:
gráfico 8 com o gráfico 18, para o Fator Solar de 57%; gráfico 9 com o
gráfico 19, para o Fator Solar de 40%; gráfico 10 com o gráfico 20, para
o Fator Solar de 20%;
 Gráfico 6 em comparação com o gráfico 16, assim como o gráfico 11 com
o gráfico 21: é possível verificar o impacto que a ocupação tem na Carga
Térmica Sensível de Resfriamento, em função do Fator Solar, ao longo
do ano, respectivamente, com e sem a zona térmica do núcleo.
Essas comparações permitem verificar que considerando a zona térmica do
núcleo, há um impacto forte na Carga Térmica Sensível de Resfriamento. Isto ocorre
porque nesta região, há uma maior quantidade de usuários e de equipamentos, bem
como, uma maior demanda dos sistemas de iluminação artificial e de
condicionamento de ar. Pode-se observar também nas comparações: do gráfico 4
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com o gráfico 9, e do gráfico 5 com o gráfico 10, que a contribuição da zona térmica
do núcleo é muito elevada, devido a sua grande área em planta, sendo desta forma,
fortemente impactante. De maneira geral, com ocupação e com a zona térmica do
núcleo, a carga térmica deste é maior e constante ao longo do ano.
Além disso, é possível verificar também, o impacto que a ocupação têm na
carga térmica total do edifício. Nas comparações: do gráfico 4 com o gráfico 14, e do
gráfico 5 com o gráfico 15, nota-se que sem a ocupação, a Fachada Sul, no inverno,
praticamente não tem carga térmica, não sendo necessária a climatização. A
ocupação representa no andar típico deste edifício, aproximadamente 3/4 da carga
total.
Quanto às comparações: gráfico 9 com o gráfico 19, e do gráfico 10 com o
gráfico 20, no inverno, quando o edifício está sem ocupação, mesmo a zona térmica
do núcleo, praticamente não tem carga térmica, não sendo necessária a
climatização. Nesta condição, a zona térmica do núcleo está sendo aquecida
indiretamente, a partir da área periférica. O calor aquece as fachadas e com a
fachada “quente”, migra o calor para dentro.
Estes gráficos, em caráter ilustrativo, representam, qualitativamente, os
resultados obtidos para os outros edifícios e outros sistemas construtivos. Os valores
quantitativos, são diferentes caso a caso e serão analisados nos gráficos de síntese.
São apresentados, também, os gráficos 22 a 25, da temperatura do ar interior
de um dos edifícios, onde fica ilustrado o período de climatização (8h-18h), tanto
para um dia de verão quanto para um dia de inverno, para um andar típico. Nestes
gráficos, também se pode observar, que algumas zonas não foram climatizadas
conforme ocorre fisicamente. Além destes, são apresentados também, em caráter
ilustrativo, outros gráficos, 26 e 27, mostrando o perfil de temperatura do ar interior
da zona térmica, na Fachada Oeste, para 12 dias típicos, cada dia típico
correspondendo a cada mês do ano. O objetivo de apresentar esses gráficos, é o de
ilustrar o comportamento térmico do edifício com ocupação e o efeito do período de
climatização.
Finalmente, foram construídos os gráficos 28 e 29, 32 e 33, 36 e 37 que
representam a síntese dos resultados, onde são apresentadas as Cargas Térmicas
Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento, em função do Fator Solar, para todos os
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sistemas construtivos, para os Edifícios Eldorado, Santa Catarina e Francisco
Mellão.
As reduções obtidas nas Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais em função
do Fator Solar para todos os sistemas construtivos e para todos os edifícios, também
estão apresentadas na forma dos gráficos 30 e 31, 34 e 35, 38 e 39. Os resultados
desses gráficos, também são apresentados em forma de tabelas, onde se tem uma
leitura precisa do valor da redução em porcentagem.
Além desses, também são apresentados os gráficos 40 e 41, de Carga Térmica
Sensível de Resfriamento Anual, em função do Fator Solar, para os três edifícios
para um sistema construtivo.

E, ainda, os gráficos 42 e 43, de Carga Térmica

Sensível por área de piso, adotada na simulação, assim como os gráficos 44 e 45,
de Carga Térmica Sensível por volume.
Ressalta-se que, em nenhum momento do ano inteiro de simulação, foi
necessário o uso de aquecimento.
Além dos resultados das simulações, são apresentados, também, os resultados
em forma de ilustrações, dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória obtidos
com a aplicação da Metodologia do PROCEL EDIFICA, para os Edifícios Eldorado,
Santa Catarina e Francisco Mellão.
7.1 Resultados detalhados do Edifício Santa Catarina
A seguir são apresentados os resultados detalhados para o Edifício Santa
Catarina, adotando-se o painel de concreto como sistema construtivo.
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Gráfico 2 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 87%, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 3 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 57%, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 4 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 40%, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 5 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 20%, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 6 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 7 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 87%, com ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 8 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 57%, com ocupação e considerando a ZT núcleo.
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 9 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 40%, com ocupação e considerando a ZT núcleo.
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 10 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 20%, com ocupação e considerando a ZT núcleo.
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 11 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, com ocupação e considerando a ZT núcleo.
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 12 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 87%, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 13 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 57%, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 14 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 40%, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 15 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 20%, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 16 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
2000.0
1800.0
1600.0
1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mês
ZT -Fac. Sul

ZT -Fac. Oeste

ZT -Fac. Norte

ZT -Núcleo

ZT - Fac. Leste

Gráfico 17 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 87%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo.
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 18 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 57%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 19 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 40%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 20 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, Fator Solar de 20%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 21 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento para os 12 meses do ano, calculada
para um andar típico, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Dia 21/01 - Exemplo para o Verão
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Gráfico 22 – Temperatura do Ar para um dia típico de verão, calculado para um andar típico
do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema construtivo, Fator Solar de
40%, com ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)

Dia 21/07 - Exemplo para o Inverno
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Gráfico 23 – Temperatura do Ar para um dia típico de inverno, calculado para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema construtivo, Fator
Solar de 40%, com ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Dia 21/01 - Exemplo para o Verão
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Gráfico 24 - Temperatura do Ar para um dia típico de verão, calculado para um andar típico
do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema construtivo, Fator Solar de
40%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 25 - Temperatura do Ar para um dia típico de inverno, calculado para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema construtivo, Fator
Solar de 40%, sem ocupação e considerando a ZT núcleo
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Os resultados apresentados nos gráficos 22 a 25 permitem verificar que os
valores médios de temperatura do ar interno, fora do período de climatização, que
no verão é de 30ºC e no inverno de 26ºC, estão muito acima da temperatura do ar
exterior, demonstrando que boa parte da carga térmica permanece concentrada no
interior do edifício quando o sistema de ar condicionado é desligado.
Além disso, mesmo sem ocupação, de acordo com os gráficos 24 e 25, que
representam o efeito de todas as decisões de projeto do sistema construtivo,
verifica-se que os valores de temperatura do ar interna, que no verão é de 27ºC e
no inverno de 23ºC, ainda assim, permanecem muito acima da temperatura do ar
exterior, fora do período de climatização. Isso demonstra que, mesmo sem
ocupação praticamente durante o dia inteiro, a temperatura do ar interno, tanto de
verão quanto de inverno, está acima da temperatura do ar externo. Isso representa,
como já citado, que o edifício recebe uma grande quantidade de energia,
proveniente da radiação solar que passa pelo envidraçamento e que este
permanece concentrado em seu interior.
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Gráfico 26 – Temperatura do Ar para um dia típico de cada mês, calculada para a Fachada
Oeste de um andar típico do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema
construtivo, Fator Solar de 40%, com ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 27 - Temperatura do Ar para um dia típico de cada mês, calculada para a Fachada
Oeste de um andar típico do Edifício Santa Catarina, com painel de concreto como sistema
construtivo, Fator Solar de 40%, sem ocupação
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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O gráfico 26 mostra que a ocupação é tão impactante que, independente da
condição climática externa, é necessária a climatização do edifício durante o ano
inteiro no período de ocupação, das 8h às 18h. Esse impacto é tão forte que, no
momento em que se faz uma comparação do gráfico 26 com o gráfico 27, cuja
única diferença é a ocupação, nos dias mais amenos, é possível ficar durante um
bom período de tempo não climatizado. Ainda assim, mesmo nos dias mais frios, é
necessária a climatização para manter a temperatura do ar interno em 24ºC. Isso
ocorre porque o ganho de calor é excessivo. Comparando a temperatura externa
do dia de inverno do gráfico 23 com a temperatura interna do gráfico 27, nota-se
que as temperaturas mínimas estão muito altas, pois o edifício conservou o calor
internamente.
Vale ressaltar, também, que as temperaturas mínimas diárias não diminuem se
comparadas com a temperatura do ar exterior.
7.2 Síntese Global dos Resultados
A seguir, temos os gráficos em forma de síntese onde são apresentadas as
diferenças quantitativas dos três edifícios para os três sistemas construtivos. Uma
análise da geometria nos Edifícios é apresentada no item 7.3. “O efeito da geometria
nos Edifícios”.
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Gráfico 28 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 29 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar (não
considerando a ZT núcleo) Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Tabela 26 - Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo). Resultados para um andar
típico do Edifício Eldorado
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

299 627 kW.h
254 857 kW.h
229 316 kW.h
198 636 kW.h

318 799 kW.h
274 894 kW.h
249 849 kW.h
220 688 kW.h

312 904 kW.h
266 530 kW.h
240 113 kW.h
209 097 kW.h

103 755 kW.h
59 086 kW.h
35 677 kW.h
11 542 kW.h

117 665 kW.h
72 383 kW.h
47 278 kW.h
18 615 kW.h

114 043 kW.h
67 265 kW.h
42 096 kW.h
15 055 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)

Tabela 27 - Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Eldorado
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Com Ocupação

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Referência
Referência
Referência
Referência

6%
7%
8%
10%

4%
4%
4%
5%

Referência
Referência
Referência
Referência

12%
18%
25%
38%

Bloco Cerâmico
9%
12%
15%
23%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)

Tabela 28 - Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo). Resultados para um
andar típico do Edifício Eldorado
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

172 368 kW.h
146 196 kW.h
131 214 kW.h
113 372 kW.h

188 039 kW.h
160 850 kW.h
145 401 kW.h
127 577 kW.h

183 462 kW.h
155 147 kW.h
139 015 kW.h
120 188 kW.h

67 211 kW.h
41 261 kW.h
27 009 kW.h
10 047 kW.h

77 527 kW.h
49 995 kW.h
34 667 kW.h
15 664 kW.h

75 811 kW.h
47 528 kW.h
31 892 kW.h
13 013 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Tabela 29 - Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Eldorado
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
Referência
Referência
Referência

8%
9%
10%
11%

6%
6%
6%
6%

Referência
Referência
Referência
Referência

13%
17%
22%
36%

11%
13%
15%
23%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 30 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
15%
23%
34%

Referência
14%
22%
31%

Referência
15%
23%
33%

Referência
43%
66%
89%

Referência
38%
60%
84%

Referência
41%
63%
87%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Gráfico 30 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Tabela 31 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar (não
considerando a ZT núcleo)
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Painel de
Concreto

Dry Wall

Referência
15%
24%
34%

Referência
14%
23%
32%

Sem Ocupação
Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Referência
15%
24%
34%

Referência
39%
60%
85%

Referência
36%
55%
80%

Bloco Cerâmico
Referência
37%
58%
83%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Gráfico 31 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Eldorado, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar (não
considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)

Em análise aos resultados apresentados nos gráficos 28 a 31 e nas tabelas 26
a 31, quando se comparam os resultados obtidos para o sistema construtivo de
painel de concreto e aqueles para o sistema de bloco cerâmico, observa-se que
a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é
pouco significativa, sendo da ordem de 5%, para a condição com ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo), independentemente do Fator Solar. Fazendo-se esta
mesma comparação, sem considerar o efeito da zona térmica do núcleo, o
impacto do sistema construtivo é praticamente o mesmo, passando o que era de 5%
para 6%, independentemente do Fator Solar utilizado. Desta forma, o efeito desses
sistemas construtivos, estando à zona térmica do núcleo com alta densidade de
ocupação ou não, é pouco significativo.
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Analisando-se ainda, nessa mesma comparação entre os sistemas
construtivos, porém sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), a diferença
entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é bem mais
significativa, estando entre 9% e 23%, independentemente do Fator Solar. A
diferença máxima de 23% representa o resultado do sistema de bloco cerâmico
(com 15.055 kW.h) e do sistema de painel de concreto (com 11.542 kW.h), ambos
para o Fator Solar de 20%. Nesse caso, quando o edifício está sem ocupação ou
com baixa taxa de ocupação, o efeito desses sistemas construtivos passa a ser
relevante.
Realizando-se a comparação entre o sistema construtivo de painel de
concreto e o sistema de drywall, a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis
Totais Anuais de Resfriamento é significativa, estando entre 6% e 10%, para a
condição com ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), independentemente do
Fator Solar. A diferença máxima de 10% representa o resultado do sistema de
drywall (com 220.688 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com
198.636 kW.h), ambos para o Fator Solar de 20%. A diferença apresentada das
Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento entre os Fatores Solares
de 40% e 20% é pouco significativa, somente de 2%. Pode-se observar que, nas
comparações entre os sistemas construtivos de painel de concreto (pesado) e
drywall (leve) as diferenças entre as cargas térmicas são mais significativas. O
sistema de drywall teve o pior desempenho pelo fato de ser, o mais isolante dos três
considerados, conservando mais calor, sem permitir que seja conduzido para fora,
transmitindo-o para o interior do edifício, uma vez que sua capacidade em
armazená-lo é baixa.
Mantendo-se essa mesma comparação, para a condição com ocupação e
sem considerar o efeito da zona térmica do núcleo, a influência do sistema
construtivo torna-se um pouco mais evidente, passando o que era de 6% a 10%,
para 8% a 11%, independentemente do Fator Solar. Neste caso, a diferença é
pequena devido à presença de massa térmica no núcleo que possibilita o
armazenamento de calor. Ainda assim, para os edifícios com baixa densidade de
ocupação na zona térmica do núcleo, a diferença entre esses sistemas construtivos
é maior.
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Continuando nesta comparação entre os sistemas construtivos, porém
sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), independentemente do Fator Solar,
a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é
mais significativa, estando entre 12% e 38%, o que era de se esperar devido à
redução na carga térmica existente. O acréscimo máximo de 38%, para os vidros
com o Fator Solar de 20%, é oriundo do resultado do sistema de drywall (com
18.615 kW.h) em relação ao sistema em painel de concreto (com 11.542 kW.h).
Nesse caso, quando o edifício está sem ocupação, o impacto desses sistemas
construtivos torna-se mais relevante.
De maneira geral, o efeito do sistema construtivo é muito variável. Para os
sistemas construtivos de painel de concreto e bloco cerâmico, o impacto é pouco
significativo, para a condição com ocupação, independente do efeito da zona térmica
do núcleo. Entretanto, comparando os sistemas construtivos de painel de concreto e
drywall, o seu impacto passa a ser relevante, considerando as mesmas condições.
Observa-se, ainda, que quando o edifício está sem ocupação, o impacto de todos os
sistemas construtivos é relevante.
Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, a diferença é significativa na redução da carga térmica,
estando entre 31% e 34% para a condição do andar típico com ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo) e para os três sistemas construtivos. Fazendo-se uma
comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, ainda verifica-se uma
diferença significativa na redução da carga térmica estando entre 17% e 19%, para a
mesma condição e para os três sistemas considerados. Comparando-se, ainda, as
reduções nas cargas térmicas sensíveis dos Fatores Solares de 40% e 20%, a
redução é da ordem de 10%.
Para outra condição, do andar típico com ocupação (s/ a zona térmica do
núcleo), tanto qualitativamente, quanto quantitativamente, o efeito do Fator Solar é o
mesmo, sendo a redução máxima apresentada da ordem de 34%, em comparação
entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro comum incolor) e 0,20 para os três
sistemas construtivos. Fazendo-se, ainda, a comparação entre os valores de Fator
Solar 0,57 e 0,20, as diferenças apresentadas, quantitativamente, também são as
mesmas, tendo uma redução da ordem de 19% para a mesma condição.
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Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, há uma diferença extremamente significativa, apresentando
uma redução entre 84% e 89% para a condição do andar típico sem ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo) e para os três sistemas construtivos. Este resultado era
esperado porque, praticamente, todo o ganho de calor ocorre através da fachada. A
intervenção direta nela representa uma redução extremamente forte na carga
térmica. Fazendo-se, ainda, a comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e
0,20, as diferenças permanecem significativas, tendo uma redução de 46% para a
mesma condição. Comparando-se as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos
Fatores Solares de 40% e 20%, a redução é da ordem de 24%.
Para outra condição, do andar típico sem ocupação e sem considerar o
efeito da zona térmica do núcleo, a comparação entre os valores de Fator Solar
0,87 (vidro comum incolor) e 0,20, mostra uma diferença extremamente significativa
na redução da carga térmica, estando entre 80% e 85% para os três sistemas
construtivos. Comparando-se as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos
Fatores Solares de 57% e 20%, as diferenças permanecem significativas, da ordem
de 45%.
Com base nos resultados apresentados, observa-se, de maneira geral, que o
Fator Solar influi fortemente para a redução da carga térmica, independente da
condição de ocupação do edifício e para os três sistemas construtivos analisados.
Este efeito é mais perceptível para as condições sem ocupação e sem levar em
consideração a zona térmica do núcleo que representam um edifício com baixo
índice de ocupação e, também, um edifício com menor área em planta como
confirmado nas análises referentes ao Edifício Francisco Mellão, no item 7.2.3.
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Carga Térmica Sensível de Resfriamento (kW.h)

7.2.2. Edifício Santa Catarina
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Gráfico 32 - Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar típico
do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 33 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Tabela 32 – Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo). Resultados para um andar
típico do Edifício Santa Catarina
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

193 575 kW.h
166 439 kW.h
151 185 kW.h
133 295 kW.h

200 711 kW.h
177 326 kW.h
163 817 kW.h
148 404 kW.h

200 617 kW.h
173 674 kW.h
158 373 kW.h
140 489 kW.h

59 831 kW.h
33 069 kW.h
19 462 kW.h
6 247 kW.h

62 056 kW.h
37 822 kW.h
24 552 kW.h
9 654 kW.h

64 6467 kW.h
37 572 kW.h
23 203 kW.h
8 154 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 33 – Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Santa Catarina
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
Referência
Referência
Referência

4%
6%
8%
10%

4%
4%
5%
5%

Referência
Referência
Referência
Referência

4%
13%
21%
35%

7%
12%
16%
23%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 34 – Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo). Resultados para um
andar típico do Edifício Santa Catarina
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

106 233 kW.h
86 080 kW.h
74 820 kW.h
61 897 kW.h

109 596 kW.h
92 722 kW.h
83 063 kW.h
72 157 kW.h

111 436 kW.h
91 502 kW.h
80 204 kW.h
67 221 kW.h

45 958 kW.h
26 059 kW.h
15 842 kW.h
5 550 kW.h

46 484 kW.h
29 092 kW.h
19 496 kW.h
8 287 kW.h

49 647 kW.h
29 622 kW.h
18 869 kW.h
7 165 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 35 – Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Santa Catarina
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
Referência
Referência
Referência

3%
7%
10%
14%

5%
6%
7%
8%

Referência
Referência
Referência
Referência

1%
10%
19%
33%

7%
12%
16%
23%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Tabela 36 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
14%
22%
31%

Referência
12%
18%
26%

Referência
13%
21%
30%

Referência
45%
67%
90%

Referência
39%
60%
84%

Referência
42%
64%
87%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)

Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual
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Gráfico 34 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
Tabela 37 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(não considerando a ZT núcleo)
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Com Ocupação

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
19%
30%
42%

Referência
15%
24%
34%

Referência
18%
28%
40%

Referência
43%
66%
88%

Referência
37%
58%
82%

Referência
40%
62%
86%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual
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Gráfico 35 - Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Santa Catarina, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator Solar
(não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)

Em análise aos resultados apresentados nos gráficos 32 a 35 e nas tabelas 32
a 37, verificam-se resultados, qualitativamente, similares aos do Edifício Eldorado.
Observa-se que, quando se comparam os resultados obtidos para o sistema
construtivo de painel de concreto e aqueles para o sistema de bloco cerâmico,
a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é a
mesma do Edifício Eldorado, sendo da ordem de 5%, para a condição com
ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), independentemente do Fator Solar.
Fazendo-se esta mesma comparação, sem considerar o efeito da zona térmica
do núcleo, o impacto do sistema construtivo é praticamente o mesmo, o que era da
ordem de 5%, independentemente do Fator Solar, passa a ser da ordem de 7 %
para Fatores Solares ≤ 40%. Para Fatores Solares > 40%, a diferença também é
praticamente a mesma, passando a ser da ordem de 6 %. Desta forma, o efeito
desses sistemas construtivos, estando à zona térmica do núcleo com alta densidade
de ocupação ou não, é pouco significativo.
Analisando-se ainda, nessa mesma comparação entre os sistemas
construtivos, porém sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), a diferença
entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é bem mais
significativa, estando entre 7% e 23%, independentemente do Fator Solar. A
diferença máxima de 23% representa o resultado do sistema de bloco cerâmico
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(com 8.154 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com 6.247 kW.h), ambos
para o Fator Solar de 20%. Como constatado no Edifício Eldorado, quando o edifício
está sem ocupação, o efeito desses sistemas construtivos passa a ser relevante.
Realizando-se a comparação entre o sistema construtivo de painel de
concreto e o sistema de drywall a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis
Totais Anuais de Resfriamento é significativa estando entre 6% e 10%, para a
condição com ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), para Fatores Solares
≤ 57%. A diferença máxima de 10%, representa o resultado do sistema de drywall
(com 148.404 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com 133.295 kW.h),
ambos para o Fator Solar de 20%. A diferença apresentada das Cargas Térmicas
Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento entre os Fatores Solares de 40% e 20% é
pouco significativa, somente de 2%. Observar-se que, assim como no Edifício
Eldorado, nas comparações entre os sistemas construtivos de painel de concreto
(pesado) e drywall (leve), as diferenças entre as cargas térmicas são mais
significativas.
Mantendo-se esta mesma comparação, para a condição com ocupação e
sem considerar o efeito da zona térmica do núcleo, a influência do sistema
construtivo torna-se um pouco mais evidente, o que era da ordem de 6% a 10%,
passa a ser da ordem de 7% a 14%, para Fatores Solares ≤ 57%. A diferença
máxima de 14% representa o resultado do sistema de drywall (com 72.157 kW.h) e
do sistema em painel de concreto (com 61.897 kW.h), ambos para o Fator Solar de
20%.
Continuando nesta comparação entre os sistemas construtivos, porém
sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), a diferença entre as Cargas
Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é mais significativa, estando
entre 13% e 35%, para Fatores Solares ≤ 57%, o que era de se esperar devido à
redução na carga térmica existente. O acréscimo máximo de 35% é oriundo do
sistema de drywall (com 9.654 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com
6.247 kW.h), para o Fator Solar de 20%. Como constatado no Edifício Eldorado,
quando o edifício está sem ocupação, o efeito desses sistemas construtivos passa a
ser mais relevante.
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Com base nos resultados apresentados, observa-se que, de maneira geral,
assim como observado no Edifício Eldorado, o efeito do sistema construtivo é muito
variável. Para os sistemas construtivos de painel de concreto e bloco cerâmico, o
impacto é pouco significativo, para a condição com ocupação, independente do
efeito da zona térmica do núcleo. Porém, comparando os sistemas construtivos de
painel de concreto e drywall, o impacto passa a ser relevante, para as condições
com ocupação e com a zona térmica do núcleo, sendo ainda maior, para a condição
com ocupação e sem considerar o efeito da zona térmica do núcleo. Observa-se,
ainda, que quando o edifício está sem ocupação, o impacto de todos os sistemas
construtivos é relevante.
Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, a diferença é significativa na redução da carga térmica,
estando entre 26% e 31% para a condição do andar típico com ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo) e para os três sistemas construtivos. Fazendo-se uma
comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, ainda verifica-se uma
diferença significativa na redução da carga térmica estando entre 14% e 17%, para a
mesma condição e para os três sistemas considerados. Comparando-se, ainda, as
reduções nas cargas térmicas sensíveis dos Fatores Solar de 40% e 20%, a redução
é da ordem de 9%.
Para outra condição, do andar típico com ocupação (s/ a zona térmica do
núcleo), qualitativamente o efeito do Fator Solar é o mesmo. Quantitativamente, em
comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro comum incolor) e 0,20, há
uma diferença significativa, sendo a redução máxima apresentada da ordem de 38%
para os três sistemas considerados. Fazendo-se, ainda, a comparação entre os
valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, as diferenças permanecem significativas, tendo
uma redução da ordem de 22%, para a mesma condição.
Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, há uma diferença extremamente significativa apresentando
uma redução entre 87% e 90% para a condição do andar típico sem ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo), e para os três sistemas construtivos. Assim como
constatado no Edifício Eldorado, este resultado era esperado porque, praticamente,
todo o ganho de calor ocorre através da fachada. A intervenção direta nela
representa uma redução extremamente forte na carga térmica. Fazendo-se, ainda, a
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comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, as diferenças permanecem
significativas, tendo uma redução de 45%, para a mesma condição. Comparando-se
as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos Fatores Solar de 40% e 20%, a
redução é da ordem de 24%.
Para outra condição, do andar típico sem ocupação e sem considerar o
efeito da zona térmica do núcleo, a comparação entre os valores de Fator Solar
0,87 (vidro comum incolor) e 0,20 mostra uma diferença extremamente significativa
em termos redução de carga térmica estando entre 82% e 88% para os três
sistemas construtivos. Comparando-se as reduções nas cargas térmicas sensíveis
dos Fatores Solar de 57% e 20%, as diferenças permanecem significativas, tendo
uma redução na carga térmica sensível total anual de 45%.
De maneira geral, com base nos resultados apresentados, observa-se que,
assim como constatado no Edifício Eldorado, o Fator Solar influi fortemente para a
redução da carga térmica, independente da condição de ocupação do edifício e para
os três sistemas construtivos analisados. Este efeito é mais perceptível para as
condições sem ocupação, e sem levar em consideração a zona térmica do núcleo
que representam um edifício com baixo índice de ocupação e, também, um edifício
com menor área em planta.
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7.2.3. Edifício Francisco Mellão
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Gráfico 36 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 37 – Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Tabela 38 – Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo). Resultados para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

83 570 kW.h
64 694 kW.h
54 222 kW.h
41 435 kW.h

94 527 kW.h
74 433 kW.h
63 471 kW.h
50 524 kW.h

90 201 kW.h
69 879 kW.h
58 731 kW.h
45 592 kW.h

43 520 kW.h
25 189 kW.h
15 637 kW.h
5 171 kW.h

52 588 kW.h
32 405 kW.h
21 704 kW.h
9 086 kW.h

49 134 kW.h
29 082 kW.h
18 564 kW.h
6 894 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 39 – Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Francisco Mellão
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
Referência
Referência
Referência

12%
13%
15%
18%

7%
7%
8%
9%

Referência
Referência
Referência
Referência

17%
22%
28%
43%

11%
13%
16%
25%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 40 – Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função do Fator Solar
para os 3 sistemas construtivos analisados, tanto para a condição “com ocupação” como
para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo). Resultados para um
andar típico do Edifício Francisco Mellão
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

70 853 kW.h
54 334 kW.h
45 208 kW.h
34 195 kW.h

80 735 kW.h
63 125 kW.h
53 538 kW.h
42 371 kW.h

76 927 kW.h
59 189 kW.h
49 435 kW.h
37 994 kW.h

38 429 kW.h
22 446 kW.h
14135 kW.h
4 881 kW.h

46 636 kW.h
28 970 kW.h
19 635 kW.h
8 547 kW.h

43 584 kW.h
26 114 kW.h
16 913 kW.h
6 513 kW.h

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
Tabela 41 – Acréscimo na Carga Térmica Sensível Total Anual de Resfriamento em função
dos 3 sistemas construtivos para os 4 Fatores Solares analisados, tanto para a condição
“com ocupação” como para a condição “sem ocupação” (não considerando a ZT núcleo).
Resultados para um andar típico do Edifício Francisco Mellão
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
Referência
Referência
Referência

12%
14%
16%
19%

8%
8%
9%
10%

Referência
Referência
Referência
Referência

18%
23%
28%
43%

12%
14%
16%
25%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Tabela 42 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (considerando a ZT núcleo)
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Com Ocupação

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
23%
35%
50%

Referência
21%
33%
47%

Referência
23%
35%
49%

Referência
42%
64%
88%

Referência
38%
59%
83%

Referência
41%
62%
86%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Gráfico 38 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
Tabela 43 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (não considerando a ZT núcleo)
Com Ocupação
Fator
Solar
87%
57%
40%
20%

Sem Ocupação

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Painel de
Concreto

Dry Wall

Bloco Cerâmico

Referência
23%
36%
52%

Referência
22%
34%
48%

Referência
23%
36%
51%

Referência
42%
63%
87%

Referência
38%
58%
82%

Referência
40%
61%
85%

Fonte: Elaborada pela Autora (2010)
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Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual
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Gráfico 39 – Redução na Carga Térmica Sensível Total Anual, calculada para um andar
típico do Edifício Francisco Mellão, para os 3 sistemas construtivos em função do Fator
Solar (não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)

Em análise aos resultados apresentados nos gráficos 36 a 39 e nas tabelas 38
a 43, no Edifício Francisco Mellão, quando se comparam os resultados obtidos para
o sistema construtivo de painel de concreto e aqueles para o sistema
construtivo de bloco cerâmico, observa-se que a diferença entre as Cargas
Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é significativa, estando entre 7%
e 9%, para a condição com ocupação (c/ a zona térmica do núcleo),
independentemente do Fator Solar. Fazendo-se esta mesma comparação, sem
considerar o efeito da zona térmica do núcleo, o efeito do sistema construtivo
torna-se um pouco significativo, o que era da ordem de 7% e 9% passa a ser da
ordem de 8% e 10%, independentemente do Fator Solar. Desta forma, o efeito
desses sistemas construtivos, estando à zona térmica do núcleo com alta densidade
de ocupação ou não, passa a ser relevante.
Analisando-se ainda, nessa mesma comparação entre os sistemas
construtivos, porém sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), a diferença
entre as Cargas Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é bem mais
significativa, estando entre 11% e 25%, independentemente do Fator Solar. A
diferença máxima de 25% representa o resultado do sistema de bloco cerâmico
(com 6.894 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com 5.171 kW.h), ambos
para o Fator Solar de 20%. Nesse caso, como constatado nos demais edifícios,
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quando estão sem ocupação, o efeito desses sistemas construtivos torna-se
relevante.
Realizando-se a comparação entre o sistema construtivo de painel de
concreto e o sistema de drywall, a diferença entre as Cargas Térmicas Sensíveis
Totais Anuais de Resfriamento desses sistemas, em relação aos edifícios anteriores
é, neste, mais significativa, estando entre 12% e 18%, para a condição com
ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), independentemente do Fator Solar. A
diferença máxima de 18%, representa o resultado do sistema de drywall (com
50.524 kW.h) e do sistema em painel de concreto (com 41.435 kW.h), ambos para o
Fator Solar de 20%. A diferença apresentada das Cargas Térmicas Sensíveis Totais
Anuais de Resfriamento entre os Fatores Solares de 40% e 20% é pouco
significativa, somente de 3%. Observar-se que, nas comparações entre os sistemas
construtivos de painel de concreto (pesado) e drywall (leve), as diferenças entre as
cargas térmicas deste edifício, são ainda, mais significativas que as dos anteriores.
Mantendo-se esta mesma comparação, para a condição com ocupação e sem
considerar o efeito da zona térmica do núcleo, o impacto do sistema construtivo,
tanto qualitativamente, como quantitativamente é similar ao apresentado para a
condição com ocupação (c/ a zona térmica do núcleo). Isto ocorre porque a
dimensão do núcleo do Edifício Francisco Mellão é pequena.
Continuando nesta comparação entre os sistemas construtivos, porém
sem ocupação (c/ a zona térmica do núcleo), a diferença entre as Cargas
Térmicas Sensíveis Totais Anuais de Resfriamento é mais significativa, estando
entre 17% e 43%, independentemente do Fator Solar. O acréscimo máximo de 43%
é oriundo do resultado do sistema de drywall (com 9.086 kW.h) em relação ao
sistema em painel de concreto (com 5.171 kW.h), ambos para o Fator Solar de
20%. Nesse caso, como constatado nos demais edifícios, quando estão sem
ocupação, o efeito desses sistemas construtivos torna-se mais relevante.
Com base nos resultados apresentados, observa-se que, de maneira geral, em
todos os edifícios, o efeito do sistema construtivo é muito variável. Para os sistemas
construtivos de painel de concreto e bloco cerâmico, no Edifício Francisco Mellão, o
impacto passa a ser relevante, para a condição com ocupação, independentemente
do efeito da zona térmica do núcleo. Este impacto é mais notório para os sistemas
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construtivos de painel de concreto e drywall, para as mesmas condições. Observase, ainda, que quando o edifício está sem ocupação, o impacto de todos os sistemas
construtivos é ainda, mais notório. Convém ressaltar que, devido à área do andar
tipo ser pequena, de apenas 424 m², e por haver nela uma concentração menor de
massa térmica e menos ganho de calor, o efeito do sistema construtivo e do Fator
Solar é maior. A proporção área de fachada transparente/área de parede é a mesma
e o efeito das fontes internas de calor é menos significativo.
Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, a diferença é muito significativa na redução da carga térmica,
estando entre 47% e 50% para a condição do andar típico com ocupação (c/ a
zona térmica do núcleo) e para os três sistemas construtivos. Fazendo-se uma
comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, ainda verifica-se uma
diferença, também muito significativa, na redução da carga térmica sendo da ordem
de 26%, para a mesma condição e para os três sistemas considerados.
Comparando-se, ainda, as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos Fatores
Solar de 40% e 20%, a redução é da ordem de 14%.
Para outra condição, do andar típico com ocupação (s/ a zona térmica do
núcleo), qualitativamente o efeito do Fator Solar é o mesmo. Quantitativamente, em
comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro comum incolor) e 0,20, há
uma diferença muito significativa sendo a redução máxima apresentada da ordem de
50% para os três sistemas construtivos. Fazendo-se, ainda, a comparação entre os
valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, as diferenças permanecem significativas, tendo
uma redução da ordem de 28%, para a mesma condição.
Realizando-se a comparação entre os valores de Fator Solar 0,87 (vidro
comum incolor) e 0,20, há uma diferença extremamente significativa apresentando
uma redução entre 83% e 88%, para a condição do andar típico sem ocupação (c/
a zona térmica do núcleo) e para os três sistemas construtivos. Assim como
constatado nos demais edifícios, este resultado era esperado porque, praticamente,
todo o ganho de calor ocorre através da fachada. A intervenção direta nela
representa uma redução extremamente forte na carga térmica. Fazendo-se, ainda, a
comparação entre os valores de Fator Solar 0,57 e 0,20, as diferenças permanecem
significativas, tendo uma redução de 46%, para a mesma condição. Comparando-se
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as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos Fatores Solar de 40% e 20%, a
redução é da ordem de 24%.
Para outra condição, do andar típico sem ocupação e sem considerar o
efeito da zona térmica do núcleo, a comparação entre os valores de Fator Solar
0,87 (vidro comum incolor) e 0,20, mostra uma diferença extremamente significativa
em termos redução de carga térmica sendo entre 82% e 87% para os três sistemas
construtivos. Comparando-se as reduções nas cargas térmicas sensíveis dos
Fatores Solar de 57% e 20%, as diferenças permanecem significativas, da ordem de
45%.
Com base nos resultados apresentados, como verificado nos demais, observase que neste edifício, o Fator Solar influi mais fortemente para a redução da carga
térmica, independente da condição de ocupação do edifício e para os três sistemas
construtivos analisados (principalmente comparando os sistemas em painel de
concreto e drywall). Este efeito é mais perceptível para a condição sem ocupação.

7.3 O efeito da geometria nos Edifícios
A seguir, temos gráficos de Carga Térmica Sensível de Resfriamento Total
Anual em função do Fator Solar, que nos permitem avaliar as diferenças de
dimensões dos três edifícios para o sistema construtivo de bloco cerâmico. São
apresentados, também, gráficos de Carga Térmica Específica (por área de piso) e
Carga Térmica Específica (por volume), para os três edifícios, em função do Fator
Solar.
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Gráfico 40 - Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar típico
dos três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 41 - Carga Térmica Sensível de Resfriamento Anual, calculada para um andar típico
dos três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar
(não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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CargaTérmica Sensível/Área do Andar Típico (kW.h/m²)
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Gráfico 42 - Carga Térmica Sensível em relação área do andar típico, calculada para os
três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 43 - Carga Térmica Sensível em relação área do andar típico, calculada para os
três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar (não
considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 44 - Carga Térmica Sensível em relação ao volume do andar típico, calculada para
os três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar
(considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Gráfico 45 - Carga Térmica Sensível em relação ao volume do andar típico, calculada para
os três edifícios, para o sistema construtivo de bloco cerâmico em função do Fator Solar
(não considerando a ZT núcleo)
Fonte: Elaborado pela Autora (2010)
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Conforme as áreas apresentadas na seção 6 deste trabalho, nota-se que a
área do andar típico do Edifício Eldorado é quase duas vezes maior que a do
Edifício Santa Catarina e quase cinco vezes maior que a do Edifício Francisco
Mellão.
Em análise aos resultados apresentados nos gráficos 40 e 41, observa-se que
devido à dimensão do Edifício Eldorado ser a maior entre eles, mesmo com a
condição sem ocupação, o ganho de calor torna-se equivalente ao do Edifício
Francisco Mellão com ocupação. Neste caso, a área transparente do Edifício
Eldorado é tão grande, ganha tanto calor, que ele demanda tanta energia de
resfriamento, sem ocupação, quanto a demandada para o Edifício Francisco Mellão,
com ocupação.
Em relação aos gráficos 42 a 45, nota-se que o Edifício Francisco Mellão
apresenta maior carga térmica seja por área ou por volume, quando comparado aos
Edifícios Eldorado e Santa Catarina. Isto ocorre porque o Edifício Francisco Mellão,
cuja área é muito pequena se comparado com os outros edifícios, mesmo tendo um
ganho de calor interno menor, tem um menor volume de ar e uma menor capacidade
térmica de vedações (lajes, piso, cobertura e paredes) para distribui-lo. Neste caso,
a relação ganho de calor/volume está diferente e com o pior desempenho quando
comparada aos demais edifícios. Já os edifícios Eldorado e Santa Catarina, que são
proporcionalmente maiores em área, apesar de terem um ganho de calor maior,
permitem uma maior distribuição para um volume maior de ar no interior do
ambiente. Sendo assim, o desempenho deles é melhor quando comparado ao
edifício Francisco Mellão.
A questão do volume também pode ser associada à relação área
transparente/área de piso, visto que, o percentual de área transparente é de 60%,
58% e 56%, respectivamente, para os Edifícios Eldorado, Santa Catarina e
Francisco Mellão. O que pode-se concluir que apresentam a mesma ordem de
grandeza. O Edifício Francisco Mellão, além de ser pequeno, possui uma área
transparente grande em contraponto à área de piso que é muito reduzida
(Atrans/Apiso = 0,34). Dessa forma, o ganho de calor é muito maior, sendo
desproporcional para o volume interno disponível. Isso também justifica o fato deste
edifício ter apresentado resultados diferentes em relação aos Edifícios Eldorado

174

(Atrans/Apiso = 0,16) e Santa Catarina (Atrans/Apiso = 0,19) cuja relação área
transparente/área de piso é proporcional.

7.4 Avaliação das Edificações com Base na Metodologia do PROCEL
Os resultados apresentados nas figuras 20, 22 e 24 representam o nível de
eficiência em que cada edifício foi classificado, com análise no sistema da envoltória.
Já as figuras 21, 23 e 25 representam as alternativas para que cada edifício possa
alcançar o nível de eficiência “A”.

7.4.1.Edifício Eldorado

IC = 54,56

FS 40%

A

B
IC MIN = 35,57

C
42,24

IC = 56,85

FS 87%

D
48,91

E
55,58 = IC MÁX

IC = 53,59

FS 20%

IC = 55,39

FS 57%

Figura 20 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício Eldorado
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

No Edifício Eldorado, para as variações de Fator Solar, 0,57, 0,40 e 0,20 a
classificação do nível de eficiência energética da envoltória foi “D”. Para o Fator
Solar 0,87 a classificação do nível de eficiência energética da envoltória foi “E”. Isto
se deve, devido às decisões de projeto que foram adotadas como a dimensão da
planta, altura do pavimento tipo que influenciam diretamente no Fator Forma e no
Fator Altura, o elevado percentual de área transparente e ausência de brises,
mesmo com a utilização de Fator Solar baixo, o nível de eficiência energética da
envoltória é baixo.
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Como alternativa para melhorar o nível de eficiência, pode-se reduzir o
percentual de área transparente de 60% para 56% (atendendo ainda a exigência do
Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo) e utilizar vidros com
Fator Solar de 0,20. Mesmo assim, o Índice de Consumo (IC) igual a 51,55,
mantendo-se a classificação do nível de eficiência energética da envoltória como
“D”. Outra alternativa é a variação do volume do edifício reduzindo o número de
pavimentos de 33 para 20, com Índice de Consumo (IC) igual a 51,28. Ainda assim,
os resultados obtidos, não melhoraram a classificação do nível de eficiência
energética da envoltória, mantendo-se como “D”. Convém ressaltar, que a variação
do volume altera os valores na equação do FA (Fator Altura) e FF (Fator Forma).
Consequentemente, os valores dos índices de consumo mínimo e máximo, também
são diferentes, sendo neste edifício, pouco perceptíveis.

A

B
IC MIN = 35,57

C
42,24

D
48,91

E
55,58 = IC MÁX

IC = 35,25

FS 20%
PAFT = 56%
AVS e AHS = 45º

Figura 21 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício Eldorado
com alternativa para a classificação “A”
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Uma alternativa para se obter o nível de eficiência “A”, além da redução do
percentual de área transparente para 56% e da utilização de vidros com Fator Solar
de 0,20, adotou-se brises com Ângulo Vertical de Sombreamento e Ângulo
Horizontal de Sombreamento em 45º, sendo o Índice de Consumo (IC) igual a 35,25.
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7.4.2.Edifício Santa Catarina
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Figura 22 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício Santa
Catarina
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Verificando-se os resultados apresentados no Edifício Eldorado e no Edifício
Santa Catarina, qualitativamente, a conclusão é a mesma.
Para melhorar o nível de eficiência, pode-se reduzir o percentual de área
transparente de 58% para 46% (atendendo ainda a exigência do Código) e utilizar
vidros com Fator Solar de 0,20. Dessa forma, o Índice de Consumo (IC) é de 46,07,
passando a classificação do nível de eficiência energética da envoltória para “C”.
Mesmo tendo uma redução no Índice de Consumo, a classificação obtida não é a
mais eficiente.
Outra alternativa é a variação do volume, reduzindo o número de pavimentos
de 17 para 14. Os resultados obtidos apresentam Índice de Consumo (IC) igual a
45,89 que classifica o nível de eficiência energética da envoltória como “C”, também
não sendo a mais eficiente. De maneira similar ao Edifício Eldorado, a variação do
volume altera os valores dos índices de consumo mínimo e máximo, sendo que,
neste edifício, eles também são pouco perceptíveis.
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IC = 34,24

FS 40%
PAFT = 46%
AVS = 40º

A

B
IC MIN = 35,16

C
41,83

D
48,50

E
55,18 = IC MÁX

IC = 34,87

FS 20%
PAFT = 46%
AVS = 35º
Figura 23 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício Santa
Catarina com alternativas para a classificação “A”
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Para se obter o nível de eficiência “A”, além da redução do percentual de área
transparente para 46% e da utilização de vidros com Fator Solar de 0,20, adotaramse brises com Ângulo Vertical de Sombreamento em 35º que consiste no Índice de
Consumo (IC) igual a 34,87.
Como outra alternativa, mantendo-se a redução do percentual de área
transparente em 46%, utilizando-se vidros com Fator Solar de 0,40 e brises com
Ângulo Vertical de Sombreamento em 40º, também torna-se possível a obtenção do
nível de eficiência “A”, que consiste no Índice de Consumo (IC) igual a 34,24.
Portanto, neste caso, com a utilização de brises nas áreas transparentes, o tipo de
vidro com Fator Solar pode aumentar, sem interferir na obtenção do nível de
eficiência “A”.
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7.4.3.Edifício Francisco Mellão

A
IC MIN = 201,31

IC = 207,19

IC = 208,14

FS 40%

FS 57%

B

C

203,95

D
206,59

IC = 206,07

FS 20%

E

209,23 = IC MÁX
IC = 209,82

FS 87%

Figura 24 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício
Francisco Mellão
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

No Edifício Francisco Mellão, para o Fator Solar de 0,20, a classificação do
nível de eficiência energética da envoltória foi “C”. Para as variações de Fator Solar,
0,57 e 0,40, a classificação do nível de eficiência energética da envoltória foi “D” e
para o Fator Solar de 0,87, a classificação do nível de eficiência energética da
envoltória foi “E”.
De maneira similar aos demais edifícios, os resultados obtidos com a variação
do volume de 18 pavimentos para 14, também, não apresentaram uma melhor
eficiência na classificação do nível de eficiência energética da envoltória que
manteve-se como “C”, com Índice de Consumo (IC) igual a 218,77. Da mesma
forma que aos demais edifícios, a variação do volume altera os valores dos índices
de consumo mínimo e máximo, sendo que, neste edifício, eles são mais
perceptíveis.
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IC = 201,04
IC = 198,05

FS 20%
PAFT = 37%
AVS = 20º

FS 20%
PAFT = 33%

A

B

IC MIN = 201,31

C

203,95

D
206,59

E

209,23 = IC MÁX

IC = 201,21

FS 20%
PAFT = 56%
AVS = 25º

IC = 201,22

FS 40%
PAFT = 56%
AVS = 30º

Figura 25 – Ilustração dos Níveis de Eficiência Energética da Envoltória do Edifício
Francisco Mellão com alternativas para a classificação “A”
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

Devido à dimensão da planta do pavimento tipo ser pequena, apesar de
apresentar um percentual de área transparente de 56%, as alternativas para se
obter o nível de eficiência “A” são maiores:


Reduzir o percentual de área transparente de 56% para 33% (atendendo
a exigência do Código) e utilizar vidros com Fator Solar de 0,20, consiste
em Índice de Consumo (IC) igual a 201,04;



Reduzir o percentual de área transparente de 56% para 37%, utilizar
vidros com Fator Solar de 0,20 e brises com Ângulo Vertical de
Sombreamento em 20º, consiste em Índice de Consumo (IC) igual a
198,05;



Manter o percentual de área transparente em 56%, utilizar vidros com
Fator Solar de 0,20 e brises com Ângulo Vertical de Sombreamento em
25º, consiste em Índice de Consumo (IC) igual a 201,21;



Manter o percentual de área transparente em 56%, utilizar vidros com
Fator Solar de 0,40 e brises com Ângulo Vertical de Sombreamento em
30º, consiste em Índice de Consumo (IC) igual a 201,22.
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Portanto, tanto a redução do percentual de área transparente (33%) com a
utilização de vidros com Fator Solar baixo (0,20), como a manutenção do percentual
de área transparente (56%) com a utilização de vidros com Fator Solar ≤0,40 e
brises possibilitam a classificação do edifício como a mais eficiente.
De maneira geral, observa-se que, reduzindo o percentual de área
transparente, utilizando vidros com Fator Solar baixo e retornando o emprego de
brises, é possível obter a classificação do nível de eficiência energética da envoltória
do edifício como a mais eficiente.
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8 CONCLUSÕES
Todas as análises apresentadas permitiram evidenciar a importância dos
elementos construtivos utilizados na envoltória do edifício sobre a eficiência
energética na edificação. Esses elementos, que abrangem desde os tipos de vidros
utilizados nas superfícies transparentes, até os tipos de sistemas construtivos
empregados nas superfícies opacas, têm um papel importante para o controle de
ganho de calor para o interior do edifício.
Essas análises permitiram, também, verificar o efeito que a presença dos
ocupantes em conjunto com a utilização de iluminação artificial e de equipamentos
de escritórios, representa na carga térmica.
Outro aspecto que foi evidenciado é a importância da geometria adotada para o
edifício, quanto à dimensão de área livre de pavimento e à localização da
infraestrutura no desempenho energético do andar típico.

8.1 Sistema Construtivo
De maneira geral, o efeito do sistema construtivo é muito variável. Os sistemas
estudados tiveram resultados mais impactantes para a condição sem ocupação.
Entre os tipos de sistemas construtivos, as maiores diferenças apresentadas na
demandas totais anuais por carga térmica de condicionamento, ocorreram entre o
painel de concreto (alta capacidade e baixa resistência térmicas) e o drywall (baixa
capacidade e alta resistência térmicas), sendo que o melhor resultado foi para o
painel de concreto. Entre o sistema de bloco cerâmico (média capacidade e média
resistência térmicas) e o sistema de painel de concreto (alta capacidade e baixa
resistência térmicas), as diferenças apresentadas foram significativas, da ordem de
10%, somente para o edifício com menor área em planta (Edifício Francisco Mellão),
para a condição com ocupação, independente do efeito da zona térmica do núcleo e
do valor do Fator Solar, sendo que o melhor resultado, ainda, foi para o sistema de
painel de concreto.
Para os outros Edifícios Eldorado e Santa Catarina (com maior área em
planta), a mudança do sistema construtivo de bloco cerâmico para painel de
concreto, produz impacto pouco significativo nas cargas térmicas analisadas, sendo
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menor que 10%, para a condição com ocupação, independente do efeito da zona
térmica do núcleo e do valor do Fator Solar.
Especificamente, ainda, quanto ao sistema construtivo, considerando o efeito
da zona térmica do núcleo, a mudança de sistema construtivo de drywall para painel
de concreto, produz uma diferença significativa nas cargas térmicas, da ordem de
10%, para o Fator Solar intermediário ou baixo (≤ 40%), mesmo com uma alta
densidade de ocupação, para os Edifícios Eldorado e Santa Catarina (com maior
área em planta). Esta diferença torna-se mais significativa, da ordem de 18%, para o
Edifício Francisco Mellão (com menor área em planta). Convém ressaltar que este
impacto, sem considerar o efeito da zona térmica do núcleo, é mais significativo,
estando entre 10% e 14%, para o Fator Solar intermediário ou baixo (≤ 40%),
somente para os Edifícios Eldorado e Santa Catarina (com maior área em planta).
Quando o edifício está sem ocupação, a mudança de sistema construtivo de
bloco cerâmico para painel de concreto, produz uma diferença mais significativa,
sendo de 23%, para os Edifícios Eldorado e Santa Catarina, e de 25%, para o
Edifício Francisco Mellão, para o Fator Solar baixo de 20%. Essa diferença é ainda,
mais significativa, na mudança de sistema construtivo de drywall para painel de
concreto, estando entre 38% e 35%, respectivamente, para os Edifícios Eldorado e
Santa Catarina e de 43%, para o Edifício Francisco Mellão, para o Fator Solar baixo
de 20%. Desta forma, quanto mais baixo o valor do Fator Solar utilizado no vidro
das fachadas, melhor o desempenho do sistema construtivo, principalmente para
esta condição.
Os sistemas construtivos abordados tais como: o painel de concreto, o bloco
cerâmico e o drywall e que podem ser considerados, respectivamente, sistemas
pesado, intermediário e leve são representativos da grande maioria daqueles
utilizados atualmente no mercado de construção civil na cidade de São Paulo.
Observa-se que, mesmo outros sistemas construtivos com características diferentes,
também podem ter seu comportamento estimado pelos resultados destas análises,
uma vez que, a sua resistência e a sua capacidade térmica, estejam próximos aos
valores apresentados na seção 6 deste trabalho.
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8.2 Fator Solar
Observa-se que a “pele” de vidro, independente do seu Fator Solar para os
três edifícios analisados e para os três sistemas construtivos, é a parte da envoltória
que representa a maior quantidade de ganho de calor para o interior do edifício.
Quanto ao Fator Solar, especificamente, nota-se que ele influi fortemente na
redução da carga térmica, principalmente para a condição sem ocupação e para os
três sistemas construtivos utilizados.
Como apresentado nas análises, para as condições com ocupação e com a
zona térmica do núcleo (carga térmica interna elevada), adotando-se um tipo de
vidro com Fator Solar mais baixo (20%), em comparação ao Fator Solar de 57%,
ainda assim, a redução da carga térmica é significativa, estando entre 19% e 17%,
respectivamente, para os Edifícios Eldorado e Santa Catarina, e de 26% para o
Edifício Francisco Mellão. Desconsiderando-se o efeito da zona térmica do núcleo,
esta redução tem um impacto um pouco mais significativo, mesmo para a condição
com ocupação, sendo de 22% para o Edifício Santa Catarina e de 28% para o
Edifício Francisco Mellão. Já para o Edifício Eldorado, a diferença na carga térmica
se mantém na ordem de 19%.
Verifica-se que, para uma condição em que os edifícios estão sem ocupação
(que representa uma baixa carga térmica de fontes internas), o efeito do Fator Solar
é mais significativo ainda, chegando a produzir reduções nas cargas térmicas de
46% (diferença para o Fator Solar de 57% para o Fator Solar de 20%). Em função
das discussões anteriores, nota-se que, para melhorar a eficiência energética é
muito mais relevante a intervenção na parte transparente da fachada, do que na
parte opaca. Na parte transparente, estas reduções podem chegar até 46%, ao
passo que no sistema construtivo, elas variam entre 38 até 43%, dependendo do
edifício.

8.3 ASHRAE 90.1/LEED
De maneira geral, os edifícios que estão sendo construídos em São Paulo,
mantêm o conceito do “Estilo Internacional” com grandes áreas por andar típico e
com percentuais elevados de área transparente, sem a adoção de brises. Para
atender a Norma da ASHRAE 90.1, que determina o percentual da fachada no
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máximo de 40% na área transparente, sem brises, e também o Código de Obras e
Edificações do Município de São Paulo, que determina uma relação área
transparente/área de piso de 15%, é necessário diminuir a área de piso ou aumentar
o pé-direito, o que para o empreendedor é prejudicial, pois a área comerciável é
menor. Além disso, a Norma ASHRAE 90.1, também permite que o percentual de
área transparente na fachada pode aumentar para até 50%, desde que se utilize
algum tipo de sombreamento, conforme especificado na seção 4 deste trabalho.
Dessa forma, outra alternativa para atender a Norma ASHRAE 90.1, é a utilização
de brises nas áreas transparentes. É importante ressaltar, que tanto a redução do
percentual de área transparente, como a utilização de brises, possibilitam
concordância entre a Norma da ASHRAE 90.1 e o PROCEL EDIFICA que incentiva
o retorno do emprego de brises, nas áreas transparentes, “dando pontos” à
edificação durante o processo de avaliação do nível de eficiência energética.
Ainda, em relação à Norma ASHRAE 90.1, a qual determina para fachadas
com áreas transparentes em 40%, o Fator Solar seja de no máximo, 25%, sendo
uma exigência adequada ao nosso clima, apesar de ser um percentual mais rigoroso
do que aquele praticado no nosso mercado, que tem adotado comumente Fator
Solar da ordem de 40%.

Isso demonstra que, para o mercado buscar as

certificações do LEED (sistemática de avaliação de eficiência energética dos EUA),
que remete à ASHRAE 90.1, ele precisa mudar seus paradigmas de projeto.
Conclui-se, também, que o Fator Solar de 40%, utilizado pela maior parte dos
edifícios de escritórios, para as soluções de fachadas, não atende à Norma de
Eficiência Energética dos EUA. A exigência do emprego do Fator Solar de 25%,
determinado pela norma americana, que consiste na questão de maior eficiência
energética, não é praticada atualmente no mercado, mas sim, o Fator Solar de 40%
priorizando a relação de custo e benefício. Essa relação não é o foco deste trabalho,
mas é importante uma análise, visando esclarecimentos, até para se verificar em
quanto tempo e, se, realmente, haverá retorno financeiro desse investimento,
validando a certificação.
Para os investidores do mercado da construção civil, ressalta-se que um
edifício não certificado pelo LEED, pode apresentar inicialmente, um custo financeiro
menor. Entretanto, há uma possível perda de valor para um potencial consumidor
que valoriza esse tipo de empreendimento.
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Quanto aos sistemas construtivos utilizados, convém ressaltar que não foram
analisados para verificar se atendem os pré-requisitos da Norma ASHRAE 90.1,
quanto à resistência e a transmitância térmica dos materiais. É provável que o
sistema de drywall, apresente resistência térmica que atenda os requisitos desta
Norma. Entretanto, os sistemas de painel de concreto e bloco cerâmico não devem
ter resistência térmica que atenda os seus pré-requisitos. Estas afirmações devem
ser verificadas com maior cuidado no caso de se buscar efetivamente uma
certificação. Dessa forma, como já abordado, o sistema construtivo tem um impacto
menor na eficiência energética dos edifícios com maior área em planta.
Ressalta-se ainda, que a avaliação do sistema LEED considera outros
aspectos, como o sistema de ar condicionado e a iluminação artificial, que não foram
abordados neste trabalho, sendo necessária uma visão completa e global do
edifício.

8.4 Regulamentação do PROCEL EDIFICA
Quanto à metodologia do PROCEL EDIFICA para a classificação do Nível de
Eficiência Energética da Envoltória, as mudanças necessárias para atender as
exigências da Norma ASHRAE 90.1, como a redução do percentual de área
transparente e utilização de brises, estão também em conformidade para as
exigências desta etiquetagem. Entretanto, em termos de valor de Fator Solar, o
PROCEL EDIFICA possibilita a obtenção do Nível “A”, a mais eficiente, mesmo com
a utilização de Fator Solar de 40% e utilizando-se brises. Dessa forma, a redução na
demanda por carga térmica que se pode obter com a utilização de Fator Solar mais
baixo (exigência da ASHRAE 90.1), nesta Regulamentação não é necessária.

8.5 Soluções de projeto de envidraçamento
Um dos objetivos deste trabalho foi estabelecer recomendações quanto à
utilização do tipo de vidro (Fator Solar) para a melhoria da eficiência energética nas
fachadas, fornecendo informações que possam contribuir aos projetistas nas
decisões quanto à adoção do partido arquitetônico e às especificações de vidros nas
fachadas.
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Dentre as soluções mais complexas apresentadas e que podem ser utilizadas
nas fachadas para Fator Solar de 20% (de acordo com a exigência da ASHRAE
90.1), tem-se a composição de vidros duplos, sendo, na face externa, vidros
refletivos com espessura de 6 mm, nas cores azul intenso e prata neutro,
intercalando-se a câmara de ar de 12 mm, e, na face interna, vidros refletivos
incolores com espessura de 6 mm.
Como solução mais simples com Fator Solar de 40% (de acordo com a
exigência do PROCEL EDIFICA), tem-se o vidro refletivo laminado, sendo, na face
externa, vidro refletivo com espessura de 4 mm, na cor verde intenso com PVB
incolor no meio, e, na face interna, vidro refletivo incolor com a mesma espessura.
Outras opções com Fator Solar ≤ 39% (e que também atendem a exigência do
PROCEL EDIFICA) são soluções compostas também por vidros refletivos
laminados, sendo, na face externa, vidro refletivo com película low-e, com espessura
de 4 mm, nas cores azul e verde com PVB incolor no meio, e, na face interna, vidro
refletivo incolor, também, com espessura de 4 mm.
De maneira geral, várias alternativas de soluções com uma grande gama de
Fatores Solares foram estudadas. Contudo, estas soluções não esgotam todas as
possibilidades de se atingir esses patamares, podendo ser um desdobramento deste
trabalho, a composição de outras soluções que tenham Fator Solar de 25% ou
menos, para atender o LEED, ou Fator Solar de 40%, com o devido sombreamento
para atendimento do PROCEL.

8.6 Diretrizes de projeto arquitetônico
A relação entre a área transparente e a área de piso desempenha uma função
importante para estabelecer um limite no ganho de calor para o interior do edifício,
que seja proporcional à dimensão da planta do pavimento tipo. Uma relação
desproporcionalmente grande, como o caso do Edifício Francisco Mellão
(Atrans/Apiso=0,34) teve um desempenho negativo em relação à demanda por
carga térmica (relação ganho de calor/área de piso).
Conclui-se que, a dimensão da zona térmica do “núcleo” tem papel
fundamental no desempenho energético do edifício, pois esta área apresenta uma
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maior quantidade de usuários com uma carga térmica elevada, onde o calor
existente flui para outra área periférica, no momento em que o edifício não está
climatizado, mas não é diretamente retirado do ambiente, acarretando assim, um
outro tipo de “efeito estufa”. Portanto, a partir do momento em que se adota uma
geometria com maior concentração de usuários no “centro” dela, grande parte do
calor gerado internamente, não tem a possibilidade de ser retirado rapidamente pela
fachada, durante o período noturno. Ressalta-se ainda que, com a adoção dessa
geometria, há obrigatoriamente uma área com grande dimensão, onde o uso de
iluminação artificial é necessário. Consequentemente, poucos usuários são
beneficiados pela iluminação natural e pela visibilidade que se tem para o ambiente
exterior. Qualquer sistema de dimerização, que poderia se utilizar, fica restrito
somente à área periférica de 4 a 5 metros de distância da fachada.
Outro aspecto relevante, ainda quanto à geometria, é a localização da
infraestrutura na planta do andar típico. Quando a infraestutura está localizada no
centro da forma, ela permite a utilização da área periférica pelos usuários,
proporcionando maiores benefícios, como a perda de calor para fora do edifício,
durante o período noturno e o aproveitamento da iluminação, decorrendo em um
potencial para a redução do consumo de energia. Com relação à iluminação natural,
o contato visual das pessoas com o meio externo reduz a sensação de confinamento
e enclausuramento. Ainda assim, mesmo com a adoção deste estilo arquitetônico,
se a dimensão da área do andar típico for grande, como a do Edifício Eldorado
(2.109 m²) a carga térmica interna decorrente da ocupação do ambiente
permanecerá elevada e o potencial para redução do consumo de energia será
menor com intervenções na fachada.

Portanto, a geometria também tem uma

função importante neste contexto, mas pode se tornar secundária se a área do
andar típico for grande. Caso contrário, em edifícios com menor área em planta, o
impacto tanto do sistema construtivo quanto do tipo de vidro utilizado no edifício é
maior, como apresentado no Edifício Francisco Mellão. Desta forma, tanto a
dimensão quanto a geometria da planta do andar típico, contribuem para reduzir o
consumo de carga térmica de climatização do edifício.
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8.7 Considerações finais
De maneira geral, os projetistas, tendo uma maior preocupação com aspectos
do desempenho energético e ambiental do edifício, na etapa de concepção do
projeto, na definição de questões fundamentais como a geometria, a redução da
área do andar típico, bem como a área da zona térmica do núcleo e,
consequentemente, o aumento da área periférica, podem proporcionar benefícios
tangíveis aos usuários com a iluminação natural e, aos empreendedores, com o
potencial de redução no consumo de energia. Outros parâmetros importantes a
serem considerados, tais como: o estudo do percentual de áreas transparentes de
acordo com cada fachada (incidência da radiação solar), o emprego de algum tipo
de sombreamento nas fachadas e, principalmente, o Fator Solar baixo nos
envidraçamentos, podem contribuir para a redução no consumo de demanda por
carga térmica. O tipo de sistema construtivo também pode contribuir para essa
redução.
Outras linhas de pesquisa que tratam da eficiência energética, podem ser
interessantes para a continuidade deste trabalho. São elas: os aspectos de
iluminação natural, o controle da iluminação artificial na área periférica, simulando o
uso de sensores, que diminuam automaticamente a intensidade de iluminação com a
incidência da luz natural. Outra linha de pesquisa para se dar continuidade, seria
detalhar mais o sistema de ar condicionado, porque foi calculada somente a carga
térmica de climatização que é a demanda por frio do edifício. Observa-se que,
introduzindo-se aspectos relativos ao desempenho da máquina de climatização e a
sua estratégia de controle, pode-se conseguir reduções finais de consumo de
energia elétrica nos equipamentos de climatização, que não são aqueles
diretamente representados pelas reduções de carga térmica, cujo comportamento,
provavelmente, será diferente, podendo também, mudar a importância relativa das
conclusões.
Complementando, essas análises também poderiam ser feitas para outras
zonas bioclimáticas, considerando aspectos do sistema de ar condicionado, do
conforto lumínico e dos custos financeiros.
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