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RESUMO
Este trabalho apresenta o resultado de estudos experimentais realizados com o
objetivo de avaliar o efeito na inércia térmica de paredes em edificações na região
metropolitana da cidade de São Paulo – SP. Em que medida o aumento da massa
das paredes contribui para o aumento da inércia térmica da edificação. Foram
realizadas medições da temperatura do ar exterior e do ar interior, bem como de
temperaturas superficiais internas e externas de paredes em três salas de aulas com
mesmas dimensões, diferindo apenas na constituição das paredes: duas feitas com
alvenaria de blocos vazados de concreto com 19 cm de espessura, e outra em
alvenaria com os mesmos elementos, preenchidos com areia, de modo a aumentar
a capacidade térmica da parede. A análise dos resultados considera os efeitos dos
parâmetros que caracterizam a inércia térmica das paredes no desempenho térmico
global da edificação.
Palavras-chave: Inércia térmica, conforto térmico, desempenho térmico.

ABSTRACT
This paper presents the results of experimental studies conducted with the objective
of evaluating the effect on the thermal inertia of walls in buildings in the metropolitan
region of São Paulo - SP. To what extent the increase in mass of the walls
contributes to the increase of the thermal inertia of the building. Measurements of
outdoor air temperature and indoor air, as well as internal and external surface
temperatures of walls in three classrooms with the same dimensions were performed,
differing only in the constitution of the walls: two made of masonry of hollow concrete
blocks with 19 cm thickness and other masonry elements with the same, filled with
sand, in order to increase the thermal capacity of the wall. The analysis considers the
effects of the parameters characterizing the thermal inertia of the walls on the overall
thermal performance of the building.
Keywords: thermal inertia, thermal comfort, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
No processo da multiplicação do conhecimento e universalização do acesso à
informação, a comunidade internacional foi despertada para o tema da
sustentabilidade. Este, mais recentemente permeia ações em todas as áreas da
atividade humana, direcionando pesquisas e políticas de desenvolvimento. No
campo da construção civil existe um grande potencial de contribuição ao tema
quanto a redução dos impactos ambientais e melhora do conforto no uso das
edificações. A elaboração de projetos considerando princípios de alto desempenho
térmico com baixo consumo de energia requer conhecimento e informações precisas
sobre o comportamento e características dos materiais bem como dos dados do
clima local.
Um dos propósitos das edificações é favorecer o bem estar aos ocupantes.
Com referência ao ambiente térmico, deve conferir ao ser humano condições
internas que propiciem um adequado conforto térmico. O conforto térmico depende
das seguintes variáveis: temperatura, umidade relativa e velocidade do ar;
temperatura radiante média do ambiente; taxa metabólica e índice de resistência
térmica da vestimenta dos ocupantes. Assim, uma vez definidas as características
dos ocupantes e da edificação, pode-se adotar como parâmetro principal de análise,
a temperatura do ar interior como um indicador do desempenho térmico de uma
edificação. Da mesma forma, a temperatura do ar exterior é adotada como o
parâmetro principal que caracteriza as condições de exposição da edificação ao
clima, pois é o resultado das características da umidade do ar, da movimentação
das massas de ar e da radiação solar incidente no local (Akutsu, 1998).
Neste contexto, diante das preocupações ambientais, a busca pelo conforto
térmico

do

usuário

deve

necessariamente

considerar

os

preceitos

de

sustentabilidade, o que implica evitar ou minimizar o uso de sistemas de
condicionamento de ar. Para tanto, os projetos arquitetônicos devem considerar a
interação entre a forma e as propriedades térmicas dos materiais, tendo em vista
desenvolver uma edificação adequada ao clima local. As principais características
da envoltória da edificação que possuem grande participação no comportamento
térmico dos ambientes internos, comprovados na literatura são: orientação solar das

fachadas, percentual de área envidraçada da fachada, proteção solar das janelas,
transmitância da parede externa e fator solar dos vidros. Dependendo do clima, o
projetista da edificação pode valer-se destas características de forma isolada ou
combinadas para alcançar desempenho térmico adequado no interior da edificação.
Neste sentido, o conceito de inércia térmica tem sido utilizado desde os
primórdios das civilizações, de forma empírica, como resposta para enfrentar
situações de frio e calor em diversos lugares do planeta como África, Chile (Incas),
México (Maias), países europeus, mediterrâneos. Mais recentemente, tem sido
apresentado por vários autores como importante estratégia passiva de climatização
de ambientes e no desenvolvimento de edifícios com melhor desempenho térmico
(Gregory, et al., 2008; Aste, et al., 2009; Verbeke; 2010; Brito, et al., 2011; Di Perna,
et al., 2010; Akutsu, 2012). Publicações que tratam do conceito de inércia térmica,
associam especialmente a alta capacidade térmica, dada pela alta quantidade de
massa dos componentes, à alta inércia térmica da edificação, (Kosny et al, 2001;
Shaviv, Yezioro e Capeluto, 2001).
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se como objeto de estudo uma
edificação escolar, na qual durante a sua construção, em uma das salas de aula, foi
adicionada massa às paredes visando o aumento da inércia térmica desta sala.
Na sequência foram realizadas medições de temperaturas nesta sala e em
salas contíguas para comparação e avaliação dos resultados.

1.1 Objetivo
Avaliar o efeito do aumento de massa em parede de alvenaria de bloco de
concreto de 19 cm. no desempenho térmico de edificação na região metropolitana
da cidade de São Paulo.

1.2 Justificativa
O bloco de concreto é um material amplamente utilizado na construção civil em
edificações na região metropolitana de São Paulo, também nas obras onde o autor
atua.
Em pesquisa observa-se que não existe trabalho experimental na literatura
relatando a influência do preenchimento dos vazios do bloco por areia no
comportamento da edificação.

Considerando que a amplitude térmica na Região Metropolitana da cidade de
São Paulo é da ordem de 10 °C, que a zona de conforto térmico encontra-se dentro
dos limites superior e inferior da temperatura do ar externo durante praticamente
todo o ano (Akutsu, Brito, 2014) e que o acréscimo de massa às paredes aumenta a
inércia térmica das paredes e da edificação, procedeu-se este estudo para
quantificar o efeito do preenchimento das câmaras dos blocos de concreto sobre o
desempenho térmico da edificação, por meio de medições em uma edificação real,
uma das obras gerenciadas pelo autor.
2. INÉRCIA TÉRMICA
O conceito da inércia térmica carece de uma definição clara, a ausência desta
proporciona diversas interpretações sobre o tema. De forma geral pode-se afirmar
que se trata de uma resposta térmica da edificação frente ás solicitações térmicas
recebidas.
2.1 O Conforto térmico nas edificações
As Edificações tem como propósito a proteção ao ser humano proporcionando
conforto de tal forma que este possa repousar e desenvolver suas atividades em seu
interior. Segundo Szokolay (1980), a arquitetura tem como sua principal função
abrigar o ser humano, atendendo critérios relacionados à segurança, conforto e
estética.
Um dos critérios de projeto é o de conforto que tambem se divide em
ergonômico, lumínico, acústico e térmico. Neste último várias estratégias são
desenvolvidas para proporcionar aos usuários o devido e desejado conforto, uma
delas é a bioclimatologia, que estuda as relações entre o clima e os seres vivos, em
nosso caso a interação das sensações do ser humano e os elementos climáticos.
Os irmãos Olgyay no final da década de 1950 apresentaram trabalhos
sistematizando o emprego de princípios considerando conforto térmico humano e
criando a expressão projeto bioclimático que visa utilizar a tecnologia baseada no
uso correto dos elementos arquitetônicos, objetivando o conforto humano com
menor consumo energético.

Desta

forma,

a

arquitetura

Bioclimática

aplica

estratégias

para

o

condicionamento passivo dos ambientes utilizando-se dos princípios físicos, para
conferir ao ser humano o conforto térmico. Para Izard e Guyot (1983), uma
edificação com boa arquitetura bioclimática é a que confere conforto térmico, aos
ambientes internos, sem utilizar condicionamento artificial, entretanto em condições
extremas, quando as estratégias passivas não atenderem aos níveis de conforto
térmico, o consumo de energia por equipamentos de condicionamento será mínimo.
O consumo crescente de energia e o aquecimento global são temas que
estimulam ainda mais a busca por soluções passivas de condicionamento. O
condicionamento mecânico das edificações induz a um maior desequilíbrio ao meio
ambiente.
Como

estratégias

de

condicionamento

passivo

pode-se

ressaltar

o

sombreamento das edificações, orientação solar da edificação e aberturas, isolação
térmica da cobertura, contato dos ambientes com o solo, cor das superfícies
externas das edificações, ventilação dos ambientes, massa térmica das paredes das
edificações. Em função das condições climáticas da região estas estratégias podem
ser utilizadas de forma isolada ou combinadas objetivando o melhor desempenho
térmico da edificação. A contribuição de cada uma destas estratégias dependerá da
solicitação ambiental e sua adequada aplicação.
Este trabalho é desenvolvido com ênfase na inércia térmica como estratégia
passiva de condicionamento térmico.
2.2 A Inércia térmica como estratégia para obtenção do conforto térmico
A utilização da massa térmica em edifícios podem ser uma das formas mais
eficazes de reduzir o aquecimento da edificação bem como as cargas de
resfriamento, esta abordagem é aplicável em locais que têm dias com grandes
variações de temperatura (amplitude térmica). A massa térmica incorporada no
edifício reduz variações de temperatura e absorve os excedentes de energia, tanto
dos ganhos solares e os ganhos de calor internos.
O conceito da inércia térmica é uma poderosa ferramenta ao alcance dos
projetistas para conferir conforto térmico aos ocupantes aliado ao baixo consumo de
energia. Segundo Santamouris e Asimakopolous (1996), citado por Papst (1999), o
uso da inércia térmica tem efeito positivo tanto no verão quanto no inverno. No

inverno, o ganho solar durante o dia é armazenado na massa térmica, reduzindo os
picos das cargas de resfriamento. Com um tempo de atraso, este calor é liberado
para o interior da edificação, provocando uma mudança no horário de pico da carga
de resfriamento e reduzindo o seu valor. No verão, o calor é armazenado na massa
térmica, reduzindo o pico das cargas de resfriamento. O calor é liberado para o
interior da edificação, com um tempo de atraso, há uma mudança no horário de pico
da carga de resfriamento, e uma redução deste valor. Comparando edificações com
pouca e muita inércia térmica para meia estação (outono e primavera), o autor
observou que edificações leves podem precisar de aquecimento para uma parte do
dia e resfriamento para outra. Já edificações com maior inércia térmica não
apresentam esta variabilidade e, dependendo das condições externas, podem
apresentar condições internas de temperatura na faixa de conforto térmico entre 12
°C e 29 °C.
Para Koenigsberger et al (1977), a inércia térmica confere condições internas
mais estáveis durante o dia, no inverno e no verão. Quando existem grandes
variações de temperatura externa aquecendo a estrutura da edificação radiação
solar e posteriormente resfriando pela ausência da radiação o efeito da inércia
estabelece efeito marcante sobre as condições térmicas internas.
O efeito da Inércia térmica sobre determinada edificação extrapola ao ciclo de
vinte e quatro horas do perfil diário de temperatura, o aquecimento lento das
vedações externas, das paredes internas e dos objetos contidos nos ambientes
desta edificação perduram por algum tempo. Para Rivero (1985), se após vários dias
consecutivos de calor a temperatura do ar desce bruscamente, o interior dos locais
mantém-se ainda quente por um ou dois dias. É a chamada Inércia Térmica Global
do edifício, ou seja, a capacidade de uma edificação em acumular calor lentamente
nos materiais que a compõe, para cedê-lo depois. Ainda segundo Rivero (1985), “a
temperatura interior não é resultante somente das propriedades dos fechamentos
exteriores, mas também da capacidade térmica de todos os corpos que se
encontram no interior”. Para Dornelles (2004), a inércia térmica, é importante
característica dos sistemas construtivos, que provoca dois importantes efeitos sobre
os fluxos de calor entre o ambiente interno das edificações e o meio exterior:
redução das amplitudes (amortecimento - µ) das temperaturas internas e defasagem
(atraso - ϕ) das mesmas em relação às temperaturas externas. Santamouris e
Asimakopoulos (1996), afirmam que o processo de inércia térmica promove um

resfriamento passivo, no qual “o frescor é coletado durante a noite e é liberado no
outro dia, amenizando o efeito de calor acumulado dentro do edifício”.

2.3 A Inércia térmica e a massa térmica das edificações
A maioria dos materiais utilizados na construção de edificações apresenta calor
específico na estreita faixa de 0,87 a 1,67 kJ/kg.K, assim, a capacidade térmica dos
componentes das edificações é quase completamente dependente do peso da
estrutura. Partindo deste pressuposto, trabalhos tem sido desenvolvidos no Brasil e
em outros países, levantando dados de tipos variados de edificações comparando
as medições avaliando o uso de diversas técnicas e processos construtivos. A seguir
alguns destes trabalhos serão apresentados como referencia ao trabalho
desenvolvido.
Givoni no verão de 1993 monitorou edifícios em Pala, no sul da Califórnia, com
diferentes níveis de massa, sob diferentes condições de ventilação e de
sombreamento. O efeito da massa na redução das temperaturas máximas no interior
da edificação e a noite com janelas fechadas e com janelas abertas, foi assim
avaliada. A ventilação noturna teve apenas um efeito muito pequeno na máxima no
interior do edifício de baixa massa. No entanto, foi muito eficaz na redução das
temperaturas máximas internas para a construção de alta massa abaixo da máxima
ao ar livre, especialmente durante os períodos de " onda de calor ". Em um dia
extremamente quente, com máxima exterior de 38 °C, a temperatura máxima no
interior do edifício de alta massa era apenas 24,5 °C, ou seja, dentro da zona de
conforto para o nível de umidade da Califórnia.
Gregory et al. (2008), realizaram estudo comparativo entre quatro tipos de
alvenarias residenciais, e o desempenho térmico de cada sistema de construção foi
avaliado utilizando quatro diferentes envelopes de construção hipotética, referido
aqui como construção de módulos. Este estudo foi realizado na Austrália onde o
clima apresenta amplitude variando entre 7 a 19 °C na maior parte do território.
Quatro tipos diferentes de construção de envelope foram considerados estão
edificados sobre laje de 10 cm de espessura sobre o chão. A cobertura em telhas de
cor clara sobre uma camada de foil reflexivo, o forro em placas de gesso isolado por

mantas em fibra de vidro. Portanto o menor consumo de energia foi obtido com a
utilização do sistema construtivo de alvenaria revestida inversa, indicando que este
sistema construtivo com alvenaria interna e isolamento externo confere conforto
térmico com menor consumo de energia.
Kosny et al. (2001) realizaram um trabalho envolvendo desempenho térmico
dinâmico de dezesseis montagens de parede em edifícios residenciais e as
potenciais economias de energia foram apresentadas para dez climas americanos,
tendo como referência o sistema construtivo leve em wood-frame.
Verificou-se que para alguns climas as paredes com alta resistência térmica
apresentaram economia de energia da ordem de 8%. Em alguns casos onde foram
substituídas as paredes com estrutura de madeira por sistemas de paredes maciças,
a redução no consumo de energia total da residência chegou a 18%.
L. Zhu et al. (2009) realizaram um estudo comparativo de dois sistemas
construtivos, em Las Vegas, EUA. Um deles utiliza o sistema convencional com
paredes em madeira (wood frame) com espessura total de 30 cm e outro com
paredes designadas por ZEH (zero energy house ou casa de energia zero),
constituídas por camadas, sendo do exterior para o interior, camada 1 - 25,4 mm de
estuque, camada 2 - 25,4 mm em placa de poliestireno, camada 3 - 51 mm de
concreto pré-moldado, camada 4 - 51 mm de poliestireno, camada 5 - 102 mm de
concreto pré-moldado e camada 7 – 12,7 mm de gesso.
A análise levou em consideração o consumo de energia para manter o
conforto ao uso humano. Suas respostas térmicas foram investigadas através de
medições. A temperatura interna dos sistemas de parede maciça muda mais
lentamente e com menor magnitude do que as construções convencionais de parede
em madeira, levando a uma temperatura interna mais estável. O consumo de
energia de aquecimento foi menor com a utilização de paredes maciças. No entanto,
para o resfriamento houve moderado acréscimo no consumo de energia para
paredes de elevada massa térmica.
Aldawi et al. (2012) desenvolveram sistema alternativo de parede simulando
seu uso para 6 cidades australianas, seu propósito era verificar o consumo de
energia no sistema tradicional e no alternativo.
Em relação ao sistema tradicional, o novo sistema de paredes, promove
redução no consumo de energia que varia entre 14% a 33% nas várias zonas
climáticas estudadas.

Verbeke (2010) avaliou o impacto da construção com massa térmica numa
arquitetura residencial de pequeno porte através de simulação do comportamento de
uma ocupação real, uma agenda de comportamento dos ocupantes foi gerada. Os
resultados para o clima belga indicam condições que, em média, uma construção
leve exigiria 4,5% mais energia de aquecimento em comparação com uma
equivalente pesada.
Di Perna et al. (2010) elaboraram um estudo experimental e de simulação em
um prédio escolar em Loreto, uma cidade na província de Ancona, no centro da
Itália, a poucos quilômetros da costa do Adriático. O objetivo deste estudo foi o de
avaliar a influência da massa térmica colocada no lado interior do envelope do
edifício, e o conforto térmico no clima de verão em edifícios caracterizados por
elevadas cargas térmicas internas. Com este propósito, o monitoramento simultâneo
foi realizado em salas de aula com altas cargas de calor interno, variando a inércia
interna do invólucro, através da introdução de um painel isolante no lado interior. A
simulação foi realizada de modo a incluir valores de inércia e diferentes
combinações de cargas térmicas externas e internas.
Dornelles (2004) elaborou um estudo de casos sobre a inércia térmica na
cidade de São Carlos, com um clima caracterizado como semi-úmido. O objetivo
principal da pesquisa foi avaliar, através de medições e análise de temperaturas
internas e externas, o desempenho térmico de sete edificações que apresentassem
diferentes sistemas construtivos, com diferentes inércias térmicas (baixa, média e
alta inércia). As diversas formas de análise demonstraram que apenas a utilização
da inércia térmica não é suficiente para oferecer condições de conforto térmico nos
ambientes, quando submetidos ao clima da cidade. Sugeriu que a utilização da
inércia térmica seja combinada com outras estratégias de condicionamento passivo,
de tal forma a otimizar o desempenho térmico das edificações. Os resultados
permitiram demonstrar que para o período do verão, a parede com elevada inércia
interna proporciona menos tempo de desconforto aos ocupantes da edificação.
Observando-se que o conforto térmico no interior de uma edificação, seja de
grande relevância, e como os projetos para edificações, em sua maioria, não leva
em consideração esta necessidade, muita energia tem sido utilizada para
condicionar a temperatura tanto de residências como edifícios de trabalho. Em
Janeiro de 2014 a publicação Brasil econômico divulgou informação de que o

consumo de energia com ar condicionado contribuiu para o aumento de 31% do
consumo de energia. Esta tendência de aumento no consumo de energia não ocorre
somente no Brasil, como também em outros países. Estes por sua vez tem
multiplicado esforços para alcançar redução no consumo.
Segundo Akutsu (1998), no Brasil, predominam as situações onde o conforto
térmico deve ser equacionado principalmente para as condições de verão. Neste
caso, não basta adotar o processo de regime permanente para a condição de
inverno, baseado no parâmetro “resistência térmica” ou no “coeficiente global de
transmissão de calor”, simplesmente invertendo-se o sentido do fluxo de energia, ou
seja, supondo que o objetivo seja apenas reduzir os ganhos de energia por
condução proveniente do ambiente externo. É necessário considerar, ao mesmo
tempo, as demais trocas térmicas que ocorrem nos ambientes, como as
possibilidades de perda de energia pelo ambiente, seja pela ventilação, seja até por
condução/convecção por alguns elementos da edificação, por meio de uma
abordagem dinâmica, buscando portanto equacionar o equilíbrio entre as perdas e
ganhos de energia que ocorrem simultaneamente e que variam significativamente ao
longo de um dia. Desta forma, a capacidade térmica da edificação não pode ser
desprezada e, portanto, a resistência térmica dos elementos e componentes não é
suficiente para caracterizar o comportamento térmico da edificação.
Segundo Akutsu e Brito (2014), a inércia térmica de um ambiente pode ser
caracterizada com base na resposta térmica da edificação, tendo como referência os
perfis horários das temperaturas do ar interior e exterior. Quanto maior o
amortecimento da amplitude da temperatura do ar interior em relação à amplitude da
temperatura do ar exterior pode-se dizer que maior é a inércia térmica do recinto.
Tomando como base o que Akutsu e Brito (2014) propuseram sobre a Inércia
Térmica, desenvolveu-se este trabalho. O amortecimento da temperatura interna em
relação à externa ou o amortecimento da temperatura superficial interna em relação
à temperatura superficial externa, foi eleito, juntamente com a temperatura, como os
principais parâmetros de avaliação do desempenho térmico tanto de paredes como
dos ambientes.
Akutu M. e Sato N. M. N. (1980) realizaram análise comparativa do
comportamento térmico de alguns tipos de edificações convencionais. Compararam
o comportamento térmico de edificações com sistemas de cobertura usualmente
empregados no Brasil em relação a uma edificação com cobertura de telha de barro

e forro de madeira aglomerada. Tambem apresentaram os resultados da análise
comparativa entre paredes em alvenaria de blocos vazados de concreto e tijolos
maciços de barro cozido. Concluiram que os ambientes providos com cobertura de
laje e proteção impermeabilizante apresentaram melhor desempenho térmico. Para
as paredes, o comportamento do bloco de concreto e tijolo de barro maciço foi
semelhante.
2.4 Normas sobre desempenho térmico de edificações

2.4.1 Normas que tratam do assunto de desempenho térmico no Brasil
•

ABNT NBR 15575:2013 - “Edificações Habitacionais –
Desempenho”. Composta por cinco partes.
Na parte 1, item 11 apresenta os requisitos, os critérios e

os métodos de avaliação do desempenho térmico de edificações
habitacionais.
Na parte 4, item 11 trata dos sistemas de vedações
verticais externos e internos destacando como critérios de
avaliação a transmitância térmica das paredes externas e a
capacidade

térmica

das

paredes

externas.

São

ainda

apresentados os requisitos, os métodos da avaliação e os níveis
de desempenho.
Na parte 5, item 11 trata dos sistemas de cobertura
destacando como critério de avaliação a transmitância térmica
das coberturas. São ainda apresentados os requisitos, os
métodos da avaliação e os níveis de desempenho.
•

ABNT NBR 15220:2008 – “Desempenho térmico de

edificações” – esta norma trata de definições e diretrizes de
cálculos,

métodos

de

medição

e

zoneamento

climático.

Composta por cinco partes.
Na parte 1 apresenta definições, simbolos e unidades.
Na parte 2 apresenta os métodos de cálculo da
transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico

e do fator solar de elementos e componentes de edificações.
Na parte 3 apresenta o Zoneamento bioclimático brasileiro
e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de
interesse social.
Na parte 4 apresenta o método da Medição da resistência
térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa
quente protegida.
Na parte 5 descreve o método da Medição da resistência
térmica e da condutividade térmica pelo método fluximétrico.
2.4.2 Normas internacionais, de conforto térmico
•

ASHRAE 55/2013 – “Thermal Environmental Conditions

for Human Occupancy” - define condições ambientais térmicas
aceitáveis para a maioria dos ocupantes, tambem apresenta
soluções

de

projeto

objetivando

o

conforto

ambiental

respeitando os princípios de sustentabilidade.
•

Normas ISO – ISO 7730 (2005). Ergonomics of the

thermal environment – Analytical determination and interpretation
of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices
and local thermal comfort criteria – esta norma apresenta
métodos para prever a sensação geral térmica e o grau de
desconforto (insatisfação térmica) das pessoas em ambientes
térmicos. Permite a determinação analítica e interpretação de
conforto térmico utilizando cálculo do PMV (voto médio predito) e
PPD (percentagem prevista de insatisfeitos) e conforto térmico
local, dadas as condições ambientais consideradas aceitáveis
para conforto térmico em geral, bem como aquelas que
representam desconforto local.
As normas acima citadas fornecem as bases para elaboração de projetos
bem como para avaliação do desempenho térmico das edificações.
Segundo as normas ASHRAE Standard 55 (2013) e ISO 7730 (2005), um
ambiente confortável é aquele considerado termicamente aceitável por, pelo menos,
80% de seus ocupantes (ASHRAE journal, 1993). Segundo a norma brasileira NBR

15220 – Parte 2 (ABNT, 2008), conforto térmico é a satisfação psicofisiológica de um
indivíduo com as condições térmicas do ambiente.

2.5 Avaliação de desempenho térmico de edificações
A norma NBR 15575:2013 prevê tres tipos de procedimentos para avaliação do
desempenho térmico de edificações destinadas ao uso habitacional a seguir
relacionados:
1. Simplificado: verificação do atendimento aos requisitos e critérios
estabelecidos para fachadas e coberturas;
2. Simulação: verificação do atendimento aos requisitos e critérios
estabelecidos pela norma por meio de simulação computacional;
3. Medição: verificação do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos
na NBR 15575:2013 por meio de realização de medições em edificações ou
protótipos construídos.
Como principal parâmetro na análise do desempenho térmico de edificações
pode-se adotar a temperatura interior do recinto.
A norma ABNT NBR 15575-1: 2013, destinada a edificações residenciais,
prevê como critério de avaliação a temperatura no interior em relação à temperatura
ambiente externa, como é possivel observar na tabela 2.1 para o período de verão e
na tabela 2.2 período de inverno.

Tabela 2.1: Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão
Nível de desempenho

Critério
Zonas 1 a 7

Zona 8

M

Ti,max ≤ Te,max

Ti,max ≤ Te,max

I

Ti,max ≤ (Te,max – 2 °C)

Ti,max ≤ (Te,max – 1 °C)

S

Ti,max ≤ (Te,max – 4 °C)

Ti,max ≤ (Te,max – 2 °C) e
Ti,min ≤ (Te,min + 1 °C)

Ti,max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus celsius;
Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus celsius;
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus celsius;
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus celsius.
NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3.

Tabela 2.2: Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno
Nível de desempenho

Critério
Zonas bioclimáticas 6, 7
Zonas bioclimáticas 1 a 5
e8

M

Ti,min ≥ (Te,min + 3 °C)

I

Ti,min ≥ (Te,min + 5 °C)

S

Ti,min ≥ (Te,min + 7 °C)

Nestas zonas, este
critério não precisa ser
verificado.

Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus celsius;
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus celsius.
NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3.

Tendo em vista obter melhor desempenho térmico cabe a avaliação de quais
estratégias devem serem adotadas para alcançar aos critérios propostos pela norma
ABNT NBR 15575-1: 2013 tanto para o verão (calor) como para o inverno (frio).
Conforme já mencionado a inércia térmica é uma das estratégias passivas para se
alcançar conforto térmico com o menor consumo de energia.
A inércia térmica como conceito não dispõe até o presente de um método de
avaliação de forma direta, entretanto segundo a NBR 15220 (2008) outros
indicadores podem auxiliar na avaliação quanto ao desempenho térmico da
edificação. São eles a Transmitância térmica e a Capacidade térmica.
A Transmitância Térmica (U) - Inverso da resistência térmica total, expresso
nas unidades (W/(m2.K)). É função da espessura da camada do componente (e) e
da condutividade térmica da camada (λ).
U = 1/Rt
Onde Rt é a resistência térmica total que por sua vez é o somatório do conjunto
de resistências térmicas correspondentes às camadas de um elemento ou
componente, incluindo as resistências superficiais interna e externa, expresso nas
unidades ((m2.K)/W). A resistência térmica total é expressa pela fórmula a seguir:
Rt = R t1 + R t2 + ..... + Rtn + Rar1 + Rar2 + ..... + Rarn
ou
Rt =

Aa + Ab +...+ An
Aa Ab
An
+
+...+
Ra Rb
Rn

Onde:
Ra, Rb,...,Rn

são as resistências térmicas de superfície à superfície para

cada seção (a, b, …, n), determinadas pela expressão a
seguir;
Aa, Ab, ..., An são as áreas de cada seção.
A resistência térmica da camada é obtida pela expressão:
R = e/λ
Onde:
R

é a resistência térmica da camada;

e

é a espessura da camada;

λ

é a condutividade térmica do material da camada.

De posse dos resultados obtidos para a Transmitância Térmica, pode-se
comparar com os valores apontados pela NBR 15575 – 4 2013, para edificações
residenciais de até 5 pavimentos, e observar se atendem aos critérios de avaliação.
A tabela 2.3 apresenta o critério para avaliação de paredes e a tabela 2.4
apresenta o critério para avaliação das coberturas.
Tabela 2.3: Critério de avaliação de paredes externas quanto à transmitância térmica
Transmitância Térmica (U) (W/m².K)
Zonas 1 e 2
U ≤ 2,5

Zonas 3, 4, 5, 6, 7 e 8
α a ≤ 0,6
α a > 0,6
U ≤ 3,7
U ≤ 2,5

α a é absortância à radiação solar da superfície externa da parede.
Tabela 2.4: Critério de avaliação de coberturas quanto à transmitância térmica
Transmitância térmica (U) (W/m²K)
Zonas 1 e 2
U ≤ 2,30

Zonas 3 a 6
α ≤ 0,6
α > 0,6
U ≤ 2,3
U ≤ 1,5

Zonas 7 e 8
α ≤ 0,4
α > 0,4
U ≤ 2,3 FV
U ≤ 1,5 FV

α é absortância à radiação solar da superfície externa da cobertura.
NOTA O fator de ventilação (FV) é estabelecido na ABNT NBR 15220-2.

Capacidade Térmica - quantidade de calor necessária para variar em uma
unidade a temperatura de um sistema, expressa nas unidades (kJ/(m².K)).

n

n

i=1

i=1

CT = ∑ λi .Ri .c i .ρi = ∑ ei .c i .ρ i
Onde:
CT

é a capacidade térmica total;

λi

é a condutividade térmica do material da camada i;

Ri

é a resistência térmica da camada i;

ei

é a espessura da camada i;

ci

é o calor específico do material da camada i;

ρi

é a densidade de massa aparente do material da camada i;

n

é o número de camadas.

Tabela 2.5: Critério de avaliação de paredes externas quanto à transmitância térmica
Capacidade térmica (CT) (kJ / m².K)
Zona 8
Zonas 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7
Sem exigência

≥ 130

Desta forma para caracterizar o comportamento térmico da edificação é
necessário verificar o desempenho das paredes quanto à Transmitância e
Capacidade Térmica e o desempenho da cobertura quanto à Transmitância Térmica.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DAS CONDIÇÕES DE
EXPOSIÇÃO

3.1 Descrição do objeto de estudo
O objeto de estudo deste trabalho é uma escola de ensino fundamental e
médio, situada no município de Embu, região metropolitana da Cidade de São
Paulo. A figura 3.1 mostra a região metropolitana de São Paulo e a figura 3.2 mostra
ao centro o imóvel da escola.
As medições de temperatura foram realizadas em três salas de aula, com
mesmas dimensões, diferindo apenas quanto à orientação das janelas e à
constituição das paredes.

As paredes da edificação são compostas por blocos vazados de concreto
(vedação) com 19 cm de espessura, revestidos nas duas faces com 4 cm de
argamassa, pintados com tinta na cor branca. A cobertura é composta por laje prémoldada com 24 cm de espessura, revestida por reboco em argamassa de 3 cm de
espessura, sob telhado com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura. Para
efeitos deste estudo, todas as paredes de uma das salas tiveram os blocos
preenchidos com areia.
As paredes das salas foram edificadas com blocos de concreto contendo três
câmaras, sendo as seguintes dimensões dos blocos: comprimento de 39 cm, largura
de 19 cm e altura de 19 cm; a espessura média das paredes do bloco é de 2,50 cm.
A areia utilizada para preencher as câmaras dos blocos da “Sala 1” é do tipo “média
lavada”, conforme pode ser observado nas figuras 3.5 e 3.6.
As salas apresentam as seguintes dimensões: comprimento de 8,00 m;
largura de 6,00 m e altura de 3,70 m (pé direito); a espessura da parede junto às
janelas é de 27 cm; a parede oposta tem 26 cm de espessura e as paredes
transversais, 25 cm.

As janelas apresentam esquadrias em alumínio branco

anodizado, vidro liso incolor com 4,0 mm de espessura, com dimensões:
comprimento de 3,20 m, altura de 1,60 m e peitoril de 0,93 m. Na face oposta à
janela está a porta de acesso à sala com as medidas de 80 cm de largura, 210 cm
de altura e 3,5 cm de espessura. Nesta mesma parede, interna, localizam-se duas
janelas em alumínio branco anodizado com as dimensões: comprimento de 2,38 m,
altura de 0,62 m e peitoril de 2,31 m, as outras duas paredes não possuem
aberturas. Nas figuras 3.7 a 3.9 são apresentadas imagens do interior destas salas.
Estas paredes foram revestidas externamente com uma camada de chapisco e
reboco de cimento cal e areia, com espessura de 4 cm, com aplicação de massa
acrílica e pintura acrílica branca. Internamente, as paredes foram revestidas com
chapisco e reboco de cimento cal e areia, com espessura de 4 cm, com aplicação de
massa corrida e pintura de “látex pva”. Na parte inferior das paredes internas, após o
reboco foi aplicada pastilha cerâmica com espessura de 1,0 cm, desde o piso até a
altura de 1,30 m.
A figura 3.3 apresenta uma vista geral do imóvel da escola com destaque para
o bloco com telhado claro, recém construído, alvo deste estudo.
A planta do pavimento térreo da edificação pode ser vista na figura 3.4, com
indicação das salas onde foram realizadas as medições: salas 1 e 2, na primeira

série de medições e salas 1, 2 e 3, na segunda e terceira séries de medições. Podese observar que as Salas 1 e 3 apresentam janelas com mesma orientação – face
Oeste, enquanto que a Sala 2 tem as janelas com orientação oposta – face Leste.

Figura 3.1: Vista geral da Região Metropolitana de São Paulo com o município de
Embu sendo visto à esquerda da imagem. Fonte: Google Maps.

Figura 3.2: Vista do município de Embu, e o imóvel da escola ao centro da imagem.
Fonte: Google Maps.

Figura 3.3: Vista do imóvel da escola, com destaque para a área de estudo. Fonte:
Google Maps.
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Figura 3.4: Planta da edificação, em destaque as salas objeto do estudo, sem
escala.
Observe-se que a edificação referida na figura 3.4 dispõe de dois blocos de
quatro salas de aula. O bloco á direita, construído numa primeira etapa, foi edificado
com blocos cerâmicos de seis furos. O bloco á esquerda, construído numa segunda
etapa foi executado em blocos de concreto conforme descrito anteriormente.

Figura 3.5: Foto da execução da alvenaria primeira fiada e o enchimento das
câmaras dos blocos com areia, mostrando a primeira fiada.

Figura 3.6: Foto da execução da alvenaria e o enchimento das camaras dos blocos
com areia mostrando a quarta fiada.

Figura 3.7: Foto interna de uma das salas de estudo.

Figura 3.8: Foto interna de uma das salas de estudo.

Figura 3.9: Foto interna de uma das salas de estudo, salientando as aberturas com
as cortinas fechadas.
As salas 1 e 3, são semelhantes quanto à orientação das aberturas e
condições de insolação diferindo quanto á constituição de suas paredes. A sala 1
tem as 4 paredes com blocos preenchidos por areia e duas paredes externas, a
sala 3 tem três paredes sem preenchimento e uma parede preenchida por areia
(comum à sala 1) e uma parede externa. As salas 1 e 2, são semelhantes quanto à
sua posição na edificação e exposição das paredes, porém tem como diferenças, a
constituição das paredes, e a orientação da parede com janelas. A figura 3.10 é uma
vista externa do bloco de salas em estudo, destacando as janelas das salas 1 e 3
com orientação oeste. A figura 3.11 apresenta ao centro o corredor entre os dois
blocos desta da edificação, à direita o primeiro bloco e à esquerda o bloco onde se
observa em primeiro plano as janelas da sala 2.

Figura 3.10: Foto externa das salas destacando as janelas das salas 1 e 3.

Figura 3.11: Foto externa das salas destacando à esquerda as janelas da sala 2. Ao
lado direito estão as janelas do primeiro bloco da construção.
3.2 Condições climáticas na Região Metropolitana da cidade de São
Paulo
A prefeitura do municipio do Embu tem como coordenadas - latitude: sul 23º
39’ 05” longitude: oeste 46º 51’ 05” altitudes: máxima 936,0 m - mínima 736,0
m amplitude topográfica: 200 m. É localizado á oeste da Região metropolitana de
São Paulo.
Segundo a NBR 15220:2008

na seção do zonemamento bioclimático

brasileiro o clima na região metropolitana de São Paulo incluindo o município de
Embu é: zona bioclimática 3.
Nas figuras 3.12 e 3.13 é retratado o zoneamento bioclimático que consta na
NBR 15220:2008.

Figura 3.12 – Zoneamento bioclimático brasileiro. Fonte ABNT (2008)

Figura 3.13 – Zona Bioclimática 3 Fonte ABNT (2008)

Baseado neste zoneamento a NBR 15575:2013 (ABNT) apresenta os dados

referentes ao dia típico de inverno e verão para algumas cidades. Para São Paulo, a
norma prevê para o verão temperatura máxima diária 31,9 °C e amplitude diária de
9,2 °C, para o inverno temperatura mínima de 6,2 °C e amplitude de 10°C.
O clima da região metropolitana de São Paulo apresenta condições onde no
inverno é desejável “reter” calor no interior da edificação para evitar o desconforto
pelo frio e no verão, minimizar a sobrecarga térmica para evitar o desconforto pelo
aquecimento indesejado.
Considerando-se a zona de conforto térmico humano com relação aos limites
de temperatura do ar, geralmente entre 18 ºC e 26 ºC para ambientes
condicionados, e entre 12 ºC (residência em repouso) e 29 ºC em condições naturais
(Akutsu, 1998). Para ambientes escolares os limites de temperatura situam-se entre
17 °C e 29 °C. Na figura 3.14 observa-se que grande parte do perfil diário de
temperatura está contida entre os limites de conforto para edificação escolar. Este
perfil diário de temperatura aliado às condições climáticas da região metropolitana
de São Paulo, apresentam condições favoráveis para o uso do conceito de inércia
térmica como estratégia bioclimática para proporcionar conforto térmico aos
ocupantes do interior das edificações.
O perfil diário de temperatura do ar externo entre outubro de 2011 e setembro
de 2012, encontra-se representado na figura 3.14. Através de uma linha vermelha o
limite superior de temperatura com conforto em ambiente interior escolar não
condicionado (29°C) e uma linha verde o limite inferior de temperatura com conforto
em ambiente interior escolar não condicionado (17°C).
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Figura 3.14 – Perfil diário de temperatura do ar externo do dia 01 de outubro de 2011
a 30 de setembro de 2012 – na estação meteorológica do IAG Parque de ciência e
tecnologia da USP, Av. Miguel Stéfano, 4200 - água funda – São Paulo. Fonte: IAG
O perfil diário de temperatura na estação meteorológica do IAG, representado
pela figura 3.14 apresenta relação direta com a radiação solar global diária,
registrada na mesma estação meteorológica acima mencionada e representada pela
figura 3.15. Para os dias com maior radiação solar, a temperatura máxima terá sua
correspondente elevação. Isto é comprovado pelo comportamento dos gráficos
mencionados neste parágrafo. Na figura 3.16 é representada a sobreposição dos
gráficos do perfil diário de temperaturas e radiação solar no período de outubro de
2011 a setembro de 2012, as curvas em azul representam as temperaturas e as
curvas em amarelo representam a radiação solar.

Figura 3.15 – Radiação solar no período de outubro de 2011 a setembro de 2012.
Estação meteorológica do IAG – São Paulo. Fonte: IAG

Figura 3.16 – Sobreposição da temperatura e Radiação solar no período de outubro de
2011 a setembro de 2012. Estação meteorológica do IAG – São Paulo. Fonte: IAG

4. MÉTODO DE TRABALHO
Para desenvolvimento

deste trabalho, foram realizadas medições da

temperatura do ar exterior, da temperatura do ar interior no centro de cada uma das
salas e das temperaturas superficiais, externa e interna, das paredes expostas, em
cada uma das salas consideradas, conforme indicado na Figura 4.1.
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Figura 4.1: Planta das salas objeto do estudo, em destaque, com indicação dos
pontos de medição, sem escala.
As medições foram realizadas com registro contínuo a cada 15 minutos, em 2
equipamentos (ver figura 4.2) com resolução 0,1°C, utilizando-se um sistema de
aquisição de dados acoplado a termopares do tipo “T” posicionados a 1,35 m de
altura em hastes metálicas ou fixos diretamente nas paredes.

Figura 4.2: Sistema de aquisição de dados utilizado para registro das
temperaturas.
Cabe observar que as salas de aula contempladas nas medições representam
uma edificação real, onde se buscou as melhores condições para comparação entre
paredes em alvenaria de blocos vazados de concreto, com e sem o preenchimento
com areia, ou seja, não se tem salas idênticas quanto a todas as condições de
exposição das paredes e de orientação das janelas, como seria possível em
protótipos especialmente construídos para esse fim. Ainda com o propósito de
obtenção de dados comparativos, mediu-se as temperaturas superficiais das
paredes de mesma orientação em cada uma das salas, assim as temperaturas
superficiais internas e externas da parede 2 nas salas 1 e 2, bem como as
temperaturas superficiais internas e externas da parede 3 nas salas 1 e 3. As
medições comparativas foram arranjadas da seguinte forma:
o Caso 1: Temperatura superficial externa na parede 2 das salas 1 e 2.
(P2 TSE S1 x TSE S2)
o Caso 2: Temperatura superficial interna na parede 2 das salas 1 e 2.
(P2 TSI S1 x TSI S2)

o Caso 3: Temperatura superficial externa na parede 3 das salas 1 e 3.
(P3 TSE S1 x TSE S3)
o Caso 4: Temperatura superficial interna na parede 3 das salas 1 e 3.
(P3 TSI S1 x TSI S3)
o Caso 5: Temperatura superficial interna na parede 1 das salas 1, 2 e 3.
(P1 TSI S1 x TSI S2 x TSI S3)
Procedeu-se as medições em três períodos distintos, o primeiro buscando
contemplar um período de verão, o segundo um período intermediário de outono e
um terceiro período no inverno. Dada a limitação do sistema de medição de
temperaturas na fase inicial do trabalho, no primeiro período, as medições foram
realizadas em duas salas, sala 1 com orientação das janelas para o Oeste e sala 2
com orientação das janelas para o Leste.
No segundo período foi acrescentada a sala 3, com aberturas para Oeste, o
que permitiu ampliar as possibilidades de comparações com relação à orientação
das paredes. Esta sala apresenta 3 paredes sem areia e uma parede preenchida
com areia, comum à sala 1.
No terceiro período as medições foram realizadas de forma semelhante ao
segundo período.
Assim, a sala 1, a única com todas as paredes preenchidas com areia, difere
da sala 2 quanto à orientação das janelas e a sala 3 difere da sala 1 quanto à
condição de exposição da parede face Sul: na sala 1, a parede face Sul é exposta e
na sala 3, a parede face Sul é interna e adjacente à sala 1, portanto, diferente das
demais paredes, pois foi preenchida com areia por fazer parte da sala 1.
Observa-se ainda que as aberturas da face Oeste da sala 1 e sala 3 são
isentas de sombreamento, recebendo radiação solar direta no período da tarde. Por
sua vez, as aberturas da face Leste da sala 2 são parcialmente sombreadas por
outro bloco da edificação.
4.1 Caracterização dos materiais utilizados nas alvenarias

Os resultados das medições propiciam a comparação do efeito do aumento da
massa das paredes na inércia térmica global das salas, como também na inércia
térmica das paredes expostas.

Para a caracterização das propriedades térmicas das paredes em questão,
foram efetuados os cálculos dos valores da transmitância térmica e da capacidade
térmica, conforme procedimentos apresentados na norma NBR 15220 (ABNT,
2008). Os resultados estão apresentados na Tabela 4.2. Os dados referentes às
propriedades térmicas dos elementos, extraídos da mesma norma, estão
apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Características térmicas dos materiais utilizados (ABNT, 2008)

Material
Concreto
Argamassa
Areia 20%
umid.

Densidade de massa
aparente (ρ
ρ)

condutividade térmica
(λ
λ)

calor
específico
(c)

(kg/m3)
2300
1950

(W/(m.K))
1,75
1,15

(kJ/(kg.K))
1
1

1500

1,33

1

Tabela 4.2 – Transmitância térmica e capacidade térmica das paredes
Parede
Parede sem
areia
Parede com
areia

Transmitância térmica
(W/(m2.K))

Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

2,4

248

2,7

473

Assim com acréscimo de areia nas paredes, a capacidade térmica aumentou
90,7%, também a transmitância térmica aumentou em 12,5%.

4.2 Dia Representativo da Série
A escolha do dia representativo de uma série, deve conter elementos que
traduzam da melhor maneira o comportamento do ambiente ou do elemento em
questão.
A figura a seguir é da primeira sequência de medições. Um dos critérios para a
escolha é que o dia anterior tenha comportamento semelhante ao referido dia.

Figura 4.3: Perfil diário de temperatura dos dias 4 a 11 de novembro de 2011 – Ar
externo e interno das salas. (primerio período)
Segundo Akutsu, M. et al (1995) A seleção de dias típicos de projeto para a
análise do desempenho térmico de edificações a partir de resultados experimentais
deve obedecer a um critério que leve em conta o comportamento climático dos dias
precedentes. O dia típico de projeto deve ser precedido por pelo menos 1 dia onde
as condições climáticas sejam muito próximas, recomendando-se, entretanto, como
regra geral, trabalhar com uma seqüência de 3 dias.
Neste trabalho não se está utilizando o dia típico de projeto, porem de forma
semelhante, para análise o dia representativo deve apresentar características que

sintetizem o comportamento climático deste dia neste local.
Caso nos dias anteriores ocorram temperaturas mais elevadas do que as do
dia tomado para análise, teremos valores mais altos para a temperatura do ar
interior no dia analisado do que se obteria se os dias anteriores tivessem
temperaturas com o mesmo comportamento. De forma análoga, se os dias
anteriores tiverem temperaturas mais baixas, a temperatura do ar interior no dia
analisado apresentará valores menores que aqueles que seriam observados caso os
dias anteriores tivessem comportamento semelhante.
Por este critério podemos escolher os dias 9 e 10 por apresentarem
comportamento semelhante (ver figura 4.4), e portanto o dia 10 pode ser o dia
representativo.

Figura 4.4: Perfil diário de temperatura dos dias 9 e 10 de novembro de 2011 – Ar
externo e interno das salas. (primerio período)
Nas sequências das figuras 4.4 e 4.5 a temperatura externa tem
comportamento semelhante e a resposta térmica da edificação também. Nos dias 9
e 10 de novembro, figura 4.4, o perfil diário de temperatura do ar externo sofreu
oscilação nas máximas logo após ao meio dia. Esta oscilação promoveu no perfil da

temperatura do ar interno da sala 1 um comportamento compatível ao de um dia
com o céu nublado. O perfil das temperaturas do ar exterior e interior ao longo do dia
indicam que houve diminuição da incidência de radiação solar direta no período da
tarde, pela diminuição mais lenta da temperatura do ar exterior neste período. Além
disto verifica-se uma elevação da temperatura do ar interior na sala 2 com janelas
orientadas para leste e pouca elevação da temperatura do ar interior da sala 1 com
janelas voltadas para o oeste. De outra forma, na sequência dos dias 7 e 8, verificase a elevação da temperatura do ar interno no período da manhã e também
elevação no período da tarde na sala 1.
Na figura 4.5 se observa que a amplitude da temperatura do ar externo dos
dias 7 e 8 foi semelhante, ocorreram poucas nuvens, porem o perfil diário do ar da
sala 1 representa de forma mais precisa o comportamento na maior parte do tempo
das salas em análise. Este comportamento fica evidenciado se comparado com a
terceira sequência de medições, no perfil diário do ar nas salas 1 e 2, ver figura 5.15.

Figura 4.5: Perfil diário de temperatura do dia 7 e 8 de novembro de 2011 – Ar
externo e interno das salas. (primerio período)

Na figura 4.6 é apresentada a radiação solar para o mes de novembro de
2011, na estação do IAG no bairro da água funda – São Paulo, nesta observa-se
que nos dias 7 e 8 de novembro a radiação estava em ascenção com ponto de
máximo no dia 8, na sequência, nos dias 9 a 15 a radiação apresentou sequencia
descendente, provavelmente indicando um período de dias nublados.

Figura 4.6: Radiação solar no mês de novembro de 2011, estação meteorológica do
IAG – São Paulo. Fonte: IAG.
Portanto como dia representativo da primeira sequência foi escolhido o dia 8
de novembro de 2011.
4.3 Fator de Amortecimento
Fator utilizado para indicar a capacidade de amortecimento de um
determinado elemento ou sistema, no caso as paredes de vedação dos
compartimentos, bem como o conjunto de envoltórias dos ambientes. Para os
ambientes é obtido calculando a razão entre a amplitude de temperatura do ar
interno pela amplitude da temperatura do ar exterior. Para as paredes de vedação é

obtido pela razão entre a amplitude da temperatura superficial interna pela amplitude
da temperatura superficial externa.
. . = 

  ÷ 

 

O amortecimento promovido pelo elemento ou sistema será maior quanto
mais próximo de zero for o resultado deste fator.
5. RESULTADOS E ANÁLISE DAS MEDIÇÕES
A primeira série de medições foi realizada no mês de novembro de 2011, entre
os dias 04 e 11. Nesta série foram contempladas as Salas 1 e 2. As janelas estavam
fechadas e não dispunham de cortinas.
A segunda série de medições foi feita entre os dias 27 do mês de abril de 2012
e 02 de maio de 2012. Nesta série foram contempladas as salas 1, 2 e 3. As janelas
permaneceram fechadas e protegidas por cortinas.
A terceira série de medições foi feita entre os dias 26 e 30 do mês de Julho de
2012. Nesta série foram contempladas as salas 1, 2 e 3. As janelas permaneceram
fechadas e protegidas por cortinas.
Os resultados são apresentados em forma de gráficos, tendo em vista ilustrar
os efeitos de inércia térmica global da sala, por meio das temperaturas do ar exterior
e do ar interior das salas, ou de cada uma das paredes consideradas, por meio das
temperaturas superficiais interna e externa das paredes.

5.1 Primeiro Período de Medições - 04 a 12 de Novembro de 2011

A figura 5.1 mostra a planta baixa com a localização das salas e a indicação
dos pontos onde foram instalados os termopares para o registro dos dados das
medições no primeiro período de medições.
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Figura 5.1: Planta das salas objeto do estudo, em destaque, com indicação dos
pontos de medição (em vermelho), do primeiro período. Sem escala.
As figuras 5.2 a 5.5 mostram o perfil diário da variação de temperatura nos
pontos de medição.
O retângulo maior em amarelo indica os dois dias sequenciais semelhantes, o
retângulo menor em azul indica o dia representativo da série para análise dos dados.
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Figura 5.2: Temperatura do ar exterior e do ar interior da Sala 1, com areia, e da
Sala 2, sem areia. (primeiro período)
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Figura 5.3: Temperaturas superficiais externas e internas da parede 2 nas salas 1 e
2. (primeiro período)

A partir das medições e considerações onde o dia 08 de novembro foi eleito
como o dia representativo da primeira sequência, a figura a seguir representa o perfil
diário de temperaturas do ar exterior e o ar interior das duas salas.

S1

S2

Figura 5.4: Perfil diário de temperatura – Ar externo e interno das salas, dia 8 de
novembro de 2011 (primeiro período)
Para este dia a temperatura máxima do ar exterior foi de 25,2 °C, a
temperatura interna máxima na sala 1 foi 23,0 °C e na sala 2 foi 21,9 °C. As paredes
da sala 1 receberam aumento de massa e portanto deveriam promover maior
amortecimento da temperatura do ar exterior para o ar interior em relação à sala 2,
entretanto para esta situação a temperatura mais atenuada foi registrada na sala 2.
Como as condições de orientação das janelas das salas eram diferentes para a
comparação direta, foi eleita a parede 2 das salas 1 e 2 para registrar as
temperaturas superficiais internas e externas e observar os resultados. A parede 2
tem a mesma orientação nas duas salas e condições de entorno semelhantes em
ambas. Na figura 5.5 é apresentado o perfil diário das temperaturas superficiais
internas e externas da parede 2, sala 1 e sala 2.

S1

S2

Figura 5.5: Perfil diário de temperaturas superficiais internas e externas da parede 2
sala 1 e sala 2 do dia 8 de novembro de 2011 (primeiro período)
Neste dia, a temperatura superficial externa da parede 2 foi mais elevada na
sala 2 enquanto a temperatura superficial interna na sala 1 apresentou menor
variação de temperatura. A menor amplitude das temperaturas superficiais foi
registrada na superficie interna da sala 1, por outro lado a maior amplitude das
temperaturas superficiais é na superficie externa da sala 2. Portanto a parede 2 da
sala 1 apresenta menores variações das temperaturas bem como das amplitudes,
como o elemento diferencial entre as duas paredes foi o aumento da massa na sala
1, logo pode-se constatar que o aumento da massa confere temperaturas mais
atenuadas aos ambientes. Entretanto existem outros fatores como as aberturas, e a
orientação das aberturas que influenciam na temperatura do ar interno dos
ambientes. Os valores destas medições podem ser observados na tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Valores máximo e mínimo diário da temperatura (°C) do ar
interior e exterior e das superfícies interna e externa das paredes - 08 de novembro
de 2012.
Ambiente
Ar Externo
Sala 1 Ar Interno
Sala 1 Parede 2 T.S.I.
Sala 1 Parede 2 T.S.E.
Sala 2 Ar Interno
Sala 2 Parede 2 T.S.I.
Sala 2 Parede 2 T.S.E.

Min.
15,2
18,5
17,8
13,5
18,8
17,1
13,1

Máx.
25,2
23,0
20,9
22,2
21,9
21,3
24,4

Tabela 5.2 – Fatores de amortecimento das salas e paredes - 08 de
novembro de 2012.
Ambiente
Ar Externo
Sala 1
Parede 2 (Sala 1)
Sala 2
Parede 2 (Sala 2)

F.A.
0,45
0,36
0,31
0,37

As temperaturas do ar interior das salas 1 e 2 sofreram amortecimento em
relação às temperaturas do ar exterior, conforme exposto na tabela 5.2, o Fator de
Amortecimento para a sala 1 é 0,45 e para a sala 2 é 0,31. Assim a sala com a
temperatura interna mais atenuada é a sala 2 com o Fator de amortecimento mais
próximo de zero.
Para as temperaturas superficiais da parede 2 o Fator de Amortecimento foi
semelhante para as salas 1 e 2.
Apesar de as paredes com preenchimento de areia conferirem maior
atenuação ao elemento, no resultado global a sala sem preenchimento de areia
apresenta maior atenuação da temperatura do ar interno. Este comportamento
evidencia a influência das aberturas sobre a temperatura do ar interior, por vezes
sobrepondo à contribuição da inércia térmica, o amortecimento maior na sala 2
deve-se principalmente à orientação das aberturas que na sala 1 são para oeste
enquanto na sala 2 são para o leste.

5.2 Segundo Período de Medições - 27 de Abril a 02 de Maio de 2012

A figura 5.6 mostra a planta baixa com a localização das salas e a indicação
dos pontos onde foram instalados os termopares para o registro dos dados das
medições no segundo período de medições.
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Figura 5.6: Planta das salas objeto do estudo, em destaque, com indicação dos
pontos de medição (em vermelho), do segundo período. Sem escala.
As figuras 5.7 a 5.9 mostram o perfil diário da variação de temperatura nos
pontos de medição.
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Figura 5.7: Temperaturas do ar externo e interno das salas1, 2 e 3. (segundo
período)
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Figura 5.8: Temperaturas Superficiais Internas da parede 2 salas 1 e 2. (segundo
período)
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Figura 5.9: Temperaturas superficiais externas e internas da parede 3 salas 1 e 3.
(segundo período)

Figura 5.10: Radiação solar nos meses de abril e maio de 2011. Dados fornecido
pelo IAG.

Nesta série de medições os dois dias semelhantes são 28 e 29 de abril,
sendo que o dia escolhido para análise é o dia 29.
A figura 5.10 indica a radiação solar em São Paulo, na estação do IAG na
água fria, no dia 29 de abril a radiação solar total foi de 8,31 MJ/m².
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Figura 5.11: Perfil diário de temperatura dia 29 de abril de 2012 – ar externo e ar
interno das salas.
Nesta medição a temperatura máxima do ar exterior foi de 23,1 °C, a
temperatura interna máxima na sala 1 foi 20,4 °C, na sala 2 foi 20,1 °C e na sala 3
foi 20,8 °C, destaque-se o comportamento idêntico das temperaturas internas nas
tres salas, conforme representado na figura 5.11, tambem a amplitude da
temperatura do ar interno nas salas 1, 2 e 3 foi idêntica. Como a orientação das
aberturas da sala 2 são diferentes da orientação das aberturas das salas 1 e 3, foi
eleita a parede 3 das salas 1 e 3 para registrar as temperaturas superficiais internas
e externas e observar os resultados. A parede 3 tem a mesma orientação de suas
aberturas e condições de entorno semelhantes para as salas 1 e 3. Foram medidas
as temperaturas superficiais externas e internas da parede 3 que se encontram
registradas na figura 5.12. Ainda foram registradas as temperaturas superficiais
internas da parede 2 nas salas 1 e 2, e representadas na figura 5.13. Observe-se
ainda tratar-se de uma sequência de dias com temperatura em declínio conforme

pode ser observado na figura 5.7 e tambem na figura 5.10, indicando o
comportamento da radiação solar neste período.
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Figura 5.12: Perfil diário das temperaturas superficiais externas e internas dia 29 de
abril de 2012 – parede 3 das salas 1 e 3. (segundo período)
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Figura 5.13: Perfil diário das temperaturas superficiais internas da parede 2 salas 1 e
2. (segundo período)
Para este dia, os perfis diários de temperatura da parede 3 (figura 5.12 e
tabela 5.4) indicam, para o caso 3 do arranjo de medições (P3 TSE S1 x TSE S3) o
perfil com temperatura

mais elevada é na sala 3 em 0,1 °C, e comportamento

idêntico. Para o caso 4 (P3 TSI S1 x TSI S3) perfil com temperatura mais elevada
na sala 3 em 0,2 °C, com comportamento idêntico. Os perfis diários da parede 2
(figura 5.13 e tabela 5.4) indicam, para o caso 2 (P2 TSI S1 x TSI S2)
comportamento semelhante porem com temperatura superficial interna na sala 1
mais elevada em aproximadamente 0,4 °C. Ressalte-se a semelhança de
comportamento entre as paredes correspondentes nas situações acima expostas.
Tabela 5.3 – Valores máximo e mínimo diário da temperatura (°C) do ar
interior e exterior e das superfícies interna e externa das paredes - 29 de abril de
2012.

Ambiente
Ar Externo
Sala 1 Ar Interno
Sala 1 Parede 2 T.S.I.
Sala 1 Parede 3 T.S.I.

Min.
15,7
19,8
18,8
18,8

Máx.
23,1
20,4
19,8
19,9

Sala 1 Parede 3 T.S.E.
Sala 2 Ar Interno
Sala 2 Parede 2 T.S.I.
Sala 3 Ar Interno
Sala 3 Parede 3 T.S.I.
Sala 3 Parede 3 T.S.E.

15,8
19,6
18,4
20,1
19,1
16,1

21,6
20,1
19,5
20,8
20,2
21,8

Tabela 5.4 – Fatores de amortecimento das salas e paredes - 29 de abril de
2012.

Ambiente
Ar Externo
Sala 1
Parede 2 (Sala 1)
Parede 3 (Sala 1)
Sala 2
Parede 2 (Sala 2)
Sala 3
Parede 3 (Sala 3)

F.A.
0,08
0,19
0,07
0,09
0,19

As temperaturas do ar interior das salas 1, 2 e 3 sofreram amortecimento em
relação às temperaturas do ar exterior, conforme exposto na tabela 5.4, o fator de
amortecimento para a sala 1 é F.A. = 0,08, para a sala 2 F.A. = 0,07 e para a sala 3
F.A. = 0,09. Assim a sala com a temperatura interna mais atenuada é a sala 2, na
sequencia a sala 1 e a sala 3. Entretanto com diferença de 0,01 entre as respectivas
salas, pode-se desta forma afirmar, que o fator de amortecimento do ar interno, para
esta medição, é semelhante

para as salas 1, 2 e 3.

Para as temperaturas

superficiais da parede 3, salas 1 e 3, (orientação oeste) o fator de amortecimento
superficial foi igual em ambas salas.
Para esta medição, constata-se a semelhança de comportamento das
temperaturas do ar interno das salas bem como das temperaturas superficiais das
alvenarias de vedação correspondentes. De forma semelhante a amplitude das
temperaturas para o ar interno das tres salas e para as temperaturas superficiais
correspondetes das alvenarias de vedação, são idênticas.

5.3 Terceiro Período de Medições - 26 a 30 de Julho de 2012

A figura 5.15 mostra a planta baixa com a localização das salas e a indicação
dos pontos onde foram instalados os termopares para o registro dos dados das
medições no terceiro período de medições.
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Figura 5.14: Planta das salas objeto do estudo, em destaque, com indicação dos
pontos de medição, do terceiro período sem escala.

As figuras 5.15 a 5.20 mostram o perfil diário da variação de temperatura nos
pontos de medição.
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Figura 5.15: Perfil diário das temperaturas do ar externo e interno das sala 1, 2 e 3.
(terceiro período)
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Figura 5.16: Perfil diário das temperaturas superficiais internas e externas da parede
2 salas 1 e 2. (terceiro período)
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Figura 5.17: Perfil diário das temperaturas superficiais internas e externas da parede
3 salas 1 e 3. (terceiro período)
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Figura 5.18: Perfil diário das temperaturas superficiais internas da parede 1 salas 1,
2 e 3. (terceiro período)
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Figura 5.19: Perfil diário das temperaturas superficiais internas da sala 1 parede 1 e
da sala 3 parede 2. (terceiro período)
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Figura 5.20: Perfil diário das temperaturas superficiais internas da sala 1 paredes 1, 2
e 3. (terceiro período)

A figura 5.21 indica a radiação solar em São Paulo, na estação do IAG na
água fria, no dia 29 de julho a radiação solar total foi de 18,03 MJ/m². Este foi o dia
com a radiação solar mais intensa do mês de julho de 2012.

Figura 5.21: Radiação solar no mes de julho de 2012. Dados fornecido pelo
IAG.
Desta sequência os dias semelhantes são 28 e 29 de julho sendo para
análise escolhido o dia 29.
A figura a seguir representa o perfil diário de temperaturas do ar externo e
interno das três salas na terceira sequência de medições, no dia 29 de julho de
2012.
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Figura 5.22: Perfil diário de temperatura dia 29 de julho de 2012 temperaturas
externa e internas das salas. (terceiro período)
Neste dia a temperatura máxima do ar exterior foi de 25,7 °C, a temperatura
interna máxima na sala 1 foi 21,6 °C, na sala 2 foi 19,6 °C e na sala 3 foi 21,8 °C. A
sala 2 com orientação leste das aberturas apresenta menor temperatura máxima do
ar interior, por outro lado as salas 1 e 3 com aberturas voltadas para o oeste
apresentam temperaturas máximas do ar interior mais elevadas, sendo mais elevada
a temperatura na sala 3. Como a orientação das aberturas da sala 2 são diferentes
da orientação das aberturas das salas 1 e 3, foi eleita a parede 3 das salas 1 e 3
para registrar as temperaturas superficiais internas e externas e observar os
resultados, estas estão representadas na figura 5.23. Ainda foram registradas as
temperaturas superficiais externas e internas da parede 2 nas salas 1 e 2, que
possuem suas aberturas voltadas para oeste, que se encontram representadas na
figura 5.24. Em ambos casos as condições de entorno são semelhantes para as
salas.
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Figura 5.23: Perfil diário de temperatura dia 29 de julho de 2012 - temperaturas
superficiais externas e internas da parede 3 salas 1 e 3.
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Figura 5.24: Perfil diário de temperatura dia 29 de julho de 2012 - temperaturas
superficiais externas e internas da parede 2 salas 1 e 2.
Para este dia, os perfis diários de temperatura da parede 3 (figura 5.23 e
tabela 5.3) indicam, para o caso 3 do arranjo de medições comparativas (P3 TSE

S1 x TSE S3)

perfil com temperatura

mais elevada na sala 1 em 0,2 °C, e

comportamento idêntico. Para o caso 4 das paredes correspondentes (P3 TSI S1 x
TSI S3) perfil com temperatura

mais elevada na sala 1 em 0,1 °C, com

comportamento idêntico. Os perfis diários da parede 2 (figura 5.24 e tabela 5.5)
indicam para o caso 1 (P2 TSE S1 x TSE S2) temperatura mais elevada na sala 1
em 1,1 °C. Para o caso 2 (P2 TSI S1 x TSI S2) temperatura superficial interna na
sala 1 mais elevada em aproximadamente 0,5 °C. Ressalte-se a semelhança de
comportamento entre as paredes correspondentes nos casos 3 e 4.
Observe-se ainda tratar-se de uma sequência de dias com temperatura em
ascenção conforme pode ser observado na figura 5.15 e tambem na figura 5.21,
indicando o comportamento da radiação solar neste período.
Tabela 5.5 - Valores máximo e mínimo diário da temperatura (°C) do ar
interior e exterior e das superfícies interna e externa das paredes - 29 de julho de
2012.

Ambiente
Ar Externo
Sala 1 Ar Interno
Sala 1 Parede 2 T.S.I.
Sala 1 Parede 2 T.S.E.
Sala 1 Parede 3 T.S.I.
Sala 1 Parede 3 T.S.E.
Sala 2 Ar Interno
Sala 2 Parede 2 T.S.I.
Sala 2 Parede 2 T.S.E.
Sala 3 Ar Interno
Sala 3 Parede 2 T.S.I.
Sala 3 Parede 3 T.S.I.
Sala 3 Parede 3 T.S.E.

Min.
13,2
17,8
17,6
14,8
17,4
13,9
17,8
16,2
14,0
17,7
18,5
17,3
13,6

Máx.
25,7
21,6
20,2
23,0
20,9
29,2
19,6
19,7
21,9
21,8
20,0
20,8
29,0

Tabela 5.6 – Fatores de amortecimento das salas e paredes - 29 de julho de 2012.
Ambiente
Ar Externo
Sala 1
Parede 2 (Sala 1)
Parede 3 (Sala 1)
Sala 2 Ar Interno
Parede 2 (Sala 2)
Sala 3 Ar Interno

F.A.
0,30
0,32
0,23
0,14
0,44
0,33

Parede 3 (Sala 3)

0,23

As temperaturas do ar interior das salas 1, 2 e 3 sofreram amortecimento em
relação às temperaturas do ar exterior, conforme exposto na tabela 5.6, o fator de
amortecimento para a sala 1 é F.A. = 0,30, para a sala 2 F.A. = 0,14 e para a sala 3
F.A. = 0,33. Assim a sala com a temperatura interna mais amortecida é a sala 2, na
sequencia a sala 1 e a sala 3. As salas 1 e 3, apresentam fator de amortecimento do
ar interno com valor semelhante.
Para as temperaturas superficiais da parede 3 o fator de amortecimento da
sala 1 F.A. = 0,23 e da sala 3 F.A. = 0,23, indicando comportamento igual em ambas
salas. Para as temperaturas superficiais da parede 2 o fator de amortecimento da
sala 1 F.A. = 0,32 e da sala 2 F.A. = 0,44, indicando maior atenuação da parede 2
na sala 1.
Nesta medição para as salas como orientação semelhante (oeste) das
aberturas é possível observar maior amortecimento na sala com paredes
preenchidas por areia. Para a sala com orientação das aberturas para leste, verificase maior amortecimento do ar interno nesta sala em relação às salas com orientação
das aberturas para oeste.

6. CONCLUSÃO

Os resultados das medições evidenciaram o efeito da inércia térmica das
paredes e da edificação, em todas medições. A atenuação entre as temperaturas do
ar interno e do ar externo, bem como entre as temperaturas superficiais interna e
externa da mesma parede são claramente constatadas. Observou-se também que a
orientação das aberturas exerce influência sobre o desempenho térmico desta
edificação.
A edificação com paredes em alvenaria de bloco de concreto vazado com 19
cm espessura, revestidas com 4 cm de argamassa em ambas as faces, com
cobertura em laje de 25 cm de concreto e telhado em telhas de fibrocimento
apresenta inércia térmica adequada às condições climáticas do local, conferindo aos
ambientes avaliados temperatura dentro dos limites da zona de conforto humano.
O acréscimo de massa nas paredes aumentou em 90% a capacidade térmica
das alvenarias de vedação, solução positiva para o clima da região metropolitana de
São Paulo, entretanto a substituição dos espaços de ar pela areia acarretou em
aumento de 12,5% da transmitância térmica da parede. O aumento da transmitância
térmica da parede diminuiu o efeito do aumento da capacidade térmica da parede
promovido pelo acréscimo de massa aos vazios do bloco.
Assim, a variação na inércia térmica da sala, pelo preenchimento dos vazios
dos blocos das paredes com areia, mostrou ser pouco significativa para esta
edificação.
O preenchimento dos vazios dos blocos com areia aumenta o consumo de
materiais e também o peso da alvenaria de vedação, aumentando a carga sobre a
estrutura e consequente acréscimo no custo dos materiais estruturais e fundações.

7. CONTINUIDADE DO TRABALHO
Como continuidade natural deste trabalho, é possível relacionar as seguintes
atividades:
•

O levantamento e medições em ambientes semelhantes com aberturas
para mesma orientação.

•

Variação do preenchimento das câmaras dos blocos com outros
materiais como isopor.

•

Variar a largura dos blocos para 14 cm e 9 cm.

•

Variar os blocos de concreto para bloco cerâmico e bloco maciço.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Akutsu, 1998 em sua tese, através dos resultados obtidos, estabeleceu
correlações considerando as paredes externas (envoltória da edificação). Existe uma
função de correlação entre a capacidade térmica das paredes e a capacidade de
atenuação da temperatura imposta por esta mesma parede. Para a parede com
bloco de concreto com 19 cm de espessura a equação que representa esta
correlação é:
t = 4,86 . e - 0,00559.C
e R² = 0,978
onde:
C - Capacidade Térmica das Paredes [kJ/(m2.K)]
t – Temperatura diária de atenuação
R – Coeficiente de correlação.

Figura 8.1: Temp. Máxima Diária x Cap. Térmica (Verão - Parede Externa)
Na figura acima estão representados em azul a correlação entre a capacidade
térmica e a temperatura do ar interno. Em amarelo a capacidade térmica da parede
com bloco vazio e em vermelho a capacidade térmica da parede com blocos
preenchidos por areia. No eixo das ordenadas (y) encontra-se o valor
correspondente da temperatura atenuada pela parede de blocos. O incremento da
capacidade de atenuação de temperatura obtido pelo acréscimo de massa à parede
é de 0,87 °C ( t1=31,22 °C e t2=30,35 °C).
Conforme proposto por Akutsu, 1998, o acréscimo de massa para aumento da
capacidade térmica das paredes, segue uma função exponencial, desta forma o
acréscimo na atenuação da temperatura será da ordem de centésimos de graus
centígrados.
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