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Não se trata apenas de construir uma casa: trata-se de viver a vida em
sua plenitude.
A construção de um espaço torna-se um momento sagrado, no exato
instante em que desperta sentimentos congelados.
Latente é a vontade de olhar nos olhos e pegar com as mãos, as
ferramentas que nos são úteis.
Inerente a vida que desperta é a vontade de manifestar a alegria
através do corpo, da mente e da emoção, como há de ser.
Sagrado é o ato de construir a casa, porque dela fazemos parte. A
terra não tem pressa. Nós também não devemos ter.
Cada casa, uma casa. Uma casa, tantas histórias e vidas que se
enlaçam.

Samantha Orui

Dedico este trabalho,
a todos aqueles que vivenciam
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RESUMO

A terra é o material construtivo mais abundante que se encontra na natureza e,
desde muito tempo, oferece segurança estrutural e conforto térmico, além de
possibilidades plásticas.
Levando em consideração que o impacto ambiental do ciclo de vida das habitações
construídas com terra é menor do que o impacto ambiental do ciclo de vida das
habitações construídas com materiais modernos, o presente estudo tem como
objetivo caracterizar o desempenho térmico da alvenaria de adobe, da alvenaria de
bloco vazado de solo-cimento e da taipa de pilão à luz da norma ABNT 15575:2013
– Desempenho.
Constatou-se que a alvenaria de adobe, a alvenaria de solo-cimento e a taipa de
pilão são adequadas para todas as zonas bioclimáticas brasileiras, contudo os
resultados alertam para o fato de que nem sempre o nível de desempenho obtido
pelo ‘Método simplificado’ coincide com o o nível de desempenho obtido pelo
‘Método detalhado’, o que confirma que o desempenho térmico de uma edificação
não depende apenas das propriedades térmicas dos sistemas construtivos e que o
desenho arquitetônico tem um papel estratégico para o conforto térmico das
edificação.

Palavras-Chave: Terra Crua; Materiais naturais; Desempenho térmico; Simulação
computacional; Ciclo de vida de edificações.

ABSTRACT

Mud is one of the oldest natural building material and offers, long time, structural
safety and thermal comfort, as well plastic possibilities.
Taking into account the environmental impact of the life cycle of the houses built with
earth is lower than the environmental impact of the life cycle of dwellings built with
modern materials, this study characterizes the use of earth as a building material,
evaluating the thermal performance of adobe, soil-cement and rammed earth, based
on ABNT 15575: 2013 – Desempenho.
The results confirm that the adobe masonry, soil-cement brick and rammed earth are
suitable for all Brazilian bioclimatic zones and highlight the fact that not always the
achievement level for ‘Método simplificado' coincides with the the performance level
achieved by ‘Método detalhado’, which confirms that the thermal performance of a
building depends not only on the thermal properties of building systems and
architectural design has a strategic role for thermal comfort.

Keywords: Earth architecture; Natural building; Building thermal performance;
Building thermal simulation; Building life cycle.
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1 INTRODUÇÃO

Partindo da premissa de que a terra é um material construtivo, assume-se uma
hipótese: o impacto ambiental do ciclo de vida das habitações construídas com terra
é menor do que o impacto ambiental do ciclo de vida das habitações construídas
com materiais modernos.
São duas as linhas de raciocínio que validam essa hipótese.
A primeira, segue a trilha da Ecologia aplicada à arquitetura; a segunda, a trilha do
Conforto ambiental.
A Ecologia fornece a base conceitual sobre a qual foram formulados os modelos
teóricos que descrevem o ‘ciclo de vida das edificações’, que é composto por três
fases distintas: construção, vida útil1 e desmontagem.
Para validar a hipótese utilizando a primeira linha de raciocínio2, pode-se assumir
como indicador a emissão de gás carbônico, pois o ciclo de vida do gás carbônico LCCO2 (life cycle CO2) permeia todo o ciclo de vida de uma construção (Figura 1).

1 De acordo com a ABNT (2013), o termo ‘vida útil’ representa o período de tempo em que
um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e
construídos considerando a periodicidade e correta execução dos processos de
manutenção.
2

A autora elaborou sua primeira linha de raciocínio estimulada pela informação de que o
concreto é
segundo material mais consumido pela humanidade (CONCRETO E
CONSTRUÇÕES, 2009), superado apenas pela água (VOSGUERITCHIAN, 2006, p. 131), e
apoia seu argumento no relato de que o ciclo de vida do cimento representa 5% das
emissões dos gases do efeito estufa (THE CEMENT SUSTAINABILITY INITIATIVE, 2002,
p.20).

construction site, transportation of these materials to the site, and use of construction machinery at the site.
During the occupancy stage, energy is consumed by air conditioning, hot-water supply, cooking, lighting, and the
use of various household electric appliances. When the house is renovated once in a decade or so, the
production of newly added building materials or disposal of removed materials require the consumption of
energy. When the house is finally demolished, the demolition work and disposal of demolished materials use
energy. All of these energies expended in the life cycle of the house are added together and converted to the
total amount of CO2 emissions, which is the life cycle CO2*, so as to measure the impact of the house on global
warming.

21

Figura 1 – Ciclo de vida do gás carbônico, ao longo do ciclo de vida de uma edificação.

Recycling
Acquisition of
resources

Construction
Production of
building materials

Occupancy

Demolition

Final disposal

Fig. 3.5 CO2 emission stages in the life cycle of a house

Fonte: Japan Sustainable Building Consortium, 2007, p.167

In the life cycle CO2 of a house, the stage that has the largest impact within a short time is construction. The
majority of CO2 emissions during construction are from energy expended on the production of building materials.
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como as galinhas, sugere ele, dominaríamos essa tecnologia elegante, próxima da
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temperatura ambiente, expandindo-lhe a escala e a velocidade. Se fôssemos inteligentes
como os mariscos e as ostras, até conseguiríamos fazer o mesmo devagar a cerca de
4,5ºC, ou então transformar a água fria do mar em micro-estruturas tão impressionantes
quanto a concha interna do haliote, que é mais dura que a cerâmica ogiva de foguetes.
(HAWKEN et al., 1999, p.65)
4

A adição de cimento resulta em um aumento do impacto ambiental dos sistemas
construtivos que utilizam a terra como material (LAX, 2010), por isso, a norma americana
ASTM E2932M-10 - Standard Guide for Design of Earthen Wall Building Systems
recomenda que a adição de cimento seja evitada, o que diverge da posição da Associação
Brasileira de Normas Técnicas que, ao abordar o uso da terra como material construtivo,
assume a premissa de o cimento faz parte da mistura, a qual denomina solo-cimento.

5

Clínquer é o nome dado para matéria prima básica de diversos tipos de cimento: é o
produto obtido por meio do processo de calcinação de uma mistura de calcário, argila e de
componentes químicos como o silício, o alumínio e o ferro.
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Para validar a hipótese de que o impacto ambiental do ciclo de vida das habitações
construídas com terra é menor do que o impacto ambiental do ciclo de vida das
habitações construídas com materiais modernos, utilizando a primeira linha de
raciocínio, pode-se, também, assumir como indicador a emissão de compostos
orgânicos voláteis6 (Figura 2) e apoiar o argumento na constatação de que, na
Europa7, cresce o número de empresas especializadas na aplicação de
revestimentos argilo-minerais8.

Segundo a publicação O Inventário de emissões de gases de efeito estufa associadas aos
processos industriais: produtos minerais, produção de cimento no Estado de São Paulo,
1990 a 2008, 90% das emissões de CO2 ocorrem durante a produção do clínquer (SÃO
PAULO, 2010).
A redução da quantidade de clínquer no cimento - além do co-processamento - é a principal
estratégia da ‘Inciativa para a Sustentabilidade do Cimento’ (Carvalho, 2002 apud John,
2007): por isso, o uso de cimento de alto forno (CPIII) e o uso de cimento pozolânico (CPIV)
são critérios de avaliação da sustentabilidade da arquitetura adotados pelo Selo Casa Azul.
6

Os compostos orgânicos voláteis - COVs (Volatile organic compounds - VOCs) são
contaminantes químicos que afetam a qualidade do ar interno e contribuem para a formação
de ozônio troposférico (smog), um gás que também provoca efeito de estufa. Segundo
diferentes autores, os sintomas relacionados à exposição a esses compostos incluem:
cansaço, dores de cabeça, tonturas, fraqueza, sonolência, irritação dos olhos e pele. Torgal
e Jalali (2010) ressaltam que, além da liberação de COVs, as tintas e vernizes contêm
metais pesados com elevado fator cancerígeno.

7

No Guia para redução de COV nas tintas decorativas, elaborado há cerca de 10 anos pelo
Technical Committee Decorative Paints do Conseil Européen de l’Industrie des Peintures,
des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art - CEPE em parceria com a Associação
Portuguesa de Tintas - APT, havia sido manifestada a intenção de que, no mercado
europeu, a partir de 2010, tintas para interiores a base de solvente já não seriam mais
fabricadas. Tal intenção convergia com a Directiva 1999/13/CE do Conselho [da União
Européia] de 11 de Março de 1999, que versa sobre a limitação das emissões de compostos
orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas actividades e
instalações. Sabe-se que, atualmente, na União Européia, o teor máximo de COVs para
tintas imobiliárias interiores não deve ultrapassar 100g/L (UNIÃO EUROPÉIA, 2004) e que
diversas empresas já comercializam revestimentos minerais.

8

Produto da desagregação de rochas, os argilo-minerais são partículas físicas que, na
natureza, se encontram misturadas com o silte e com a areia. São responsáveis pela
adesão física (coesão) do solo e, por isso, nos revestimentos e pinturas naturais assumem
dupla função: são o ingrediente aglutinante (resina) e o pigmento.
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Figura 7. Composição genérica de tinta do mercado.
Fonte: GNECCO
apud LOH
(2007) com o tipo de tinta
Figura 10 - Quantidade
de solvente,
de acordo

Figura 2 – Quantidade de solvente, de acordo com o tipo de tinta

Legenda: Os revestimentos argilo-minerais não emitem compostos orgânicos voláteis e, por isso, são
Figura 8. Composição
genérica
de vários
tipos de tinta.
Fonte:organic
Gnecco
apud
Loh (2007)
chamados no voc (no volatile
compounds)
Fonte: GNECCO et al apud LOH (2007)

Fonte: Gnecco apud Loh (2007)

observação: a pintura imobiliária que predominou ao longo dos séculos é baseada em materiais
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capítulo ‘Descrição do processo produtivo’, no item ‘Tintas para revestimento - Base
água’, subitem ‘Processo de produção de tintas látex’, afirma-se que “a produção 4de
tintas
base3água
surge
como
a redução de COVs” (ABRAFATI,
Figura
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aberto
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industrial
2008, p.37) e no capítulo ‘Aspectos Ambientais’, item ‘Emissões Atmosféricas’, não

há menção alguma de um plano brasileiro de redução das emissões de COVs. Fácil
entender, então, o porquê da emissão de COVs não aparecer como um dos critérios
de avaliação da sustentabilidade da arquitetura adotados pelo Selo Casa Azul.

Legenda: Quando aplicada a um modelo linear de produção - ou seja, um processo produtivo
baseado na produção, consumo e descarte de produtos - com o objetivo isolado de mensurar o
impacto ambiental de um produto ou processo, a ACV é conhecida como avaliação ‘do berço ao
túmulo’ (cradle to grave). Essa é, sem dúvida, a maneira mais superficial de aplicar a ferramenta, pois
não garante que as três objetivos do desenvolvimento sustentável - eficiência econômica,
preservação ambiental e justiça social (HAWKEN et al., 1999, p.1-19; GAUZIN-MILLER, 2002, p.16) sejam alcançados.

Fonte: www.epeabrasil.com
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Figura 4 – Ciclo fechado inspirado na natureza cíclica dos processos ecológicos

Legenda: Quando aplicada com o intuito de conceber sistemas industriais como ciclos fechados
inspirados na natureza cíclica dos processos ecológicos (HAWKEN et al., 1999, p.15; CAPRA, 2006)
- ou seja, de favorecer o redesenho de parques industriais que funcionem como um ecossistema
industrial no qual uma empresa se alimenta dos resíduos não tóxicos e úteis da outra - a ACV é
conhecida de avaliação ‘do berço ao berço’ (cradle to cradle). Nesses casos, a ferramenta é utilizada
tanto para mapear e identificar insumos de considerável impacto ambiental quanto para mapear e
eliminar desperdícios no processo produtivo (WOMACK e JONES, 1996 apud HAWKEN et al., 1999,
p.117-134), assim como para verificar o potencial de reuso, remanufatura e reciclagem dos produtos
e resíduos gerados.

Fonte: www.epeabrasil.com

A linha de raciocínio que segue a trilha do Conforto ambiental, surge estimulada pelo
relato de que o impacto ambiental durante a vida útil da edificação chega a
representar 70% do impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida, causado,
principalmente, pelo consumo energético com sistemas de aquecimento e
resfriamento artificial (Japan Sustainable Building Consortium, 2007, p.167).
Ela se apoia no fato de que a terra é um material de alta inércia térmica9 e que, em
algumas regiões10, a inércia térmica favorece o desempenho térmico, o que é um
fator determinante para a eficiência energética de edificações, ao longo de sua vida
útil.

9

Chama-se a atenção do leitor para a diferença entre ‘inércia térmica’ e ‘isolamento
térmico’. O conceito inércia térmica não deve ser confundido com o conceito isolamento
térmico, pois o isolamento térmico representa a capacidade de deixar ou não passar calor e
a inércia térmica representa a capacidade de proporcionar um atraso no pico máximo e
mínimo da temperatura interna.

10

A inércia térmica não é favorável em regiões de clima frio – onde a estratégia bioclimatica
mais indicada é o isolamento térmico (EASTON, 2005, p.160) –, nem em regiões de clima
quente e úmido – quando, em alguns casos, a ventilação noturna não é capaz de promover
o resfriamento das paredes (CHIRAS, 2000, p.57)
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1.1 Justificativa
Seguindo a trilha do Conforto ambiental para validar a hipótese de que o impacto
ambiental do ciclo de vida das habitações construídas com terra é menor do que o
impacto ambiental do ciclo de vida das habitações construídas com materiais
modernos, pode-se argumentar que o recorte do escopo no presente estudo nasceu
de duas informações11:
1. o uso do ar condicionado representa 11% do consumo energético residencial
da região sudeste (Gráfico 1)
2. na região sudeste, 97,6% das habitações são construídas!28com alvenaria de
bloco de concreto ou de bloco cerâmico (ELETROBRÁS, 2007c, p.63-70).
GráficoGráfico
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do consume energético residencial da região, perdendo apenas para o consumo com aquecimento de
água (chuveiro), para o consumo com armazenamento de alimentos (geladeira) e para o consumo
com iluminação artificial (lâmpadas), que representam, respectivamente, 26%, 22% e 19%. Por isso,
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iniciativas como o SELO CASA AZUL enfatizam a importância da iluminação natural e do
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condicionamento artificial – teoricamente – não é necessária em grande parte da
região (Tabela 1).

Tabela 1 - Cruzamento de dados do PlanHab-2009 com o PPH-2007
11

Além das vedações, as coberturas também influenciam o desempenho térmico das
PPH-2007
edificações.

região

centro-oeste

PlanHab-2009
projeção da demanda
habitacional (2007-2023)

2,341,732

porcentagem de
domicílios com pelo
menos um aparelho de
condicionamento
ambiental

nº estimado de novos
equipamentos de
condicionamento
ambiental, em 2023

11.7%

273,983
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Tabela 1 – Cidades em que o uso de condicionamento artificial é necessário
Nº de cidades

Região do país

Total

(A)

(K)

Sul

45

30

0

Sudeste

117

15

3

Norte

33

0

31

Nordeste

105

0

27

Centro-oeste

30

0

9

Fonte: Adaptado da NBR 15220:2005
Legenda:
(A) O aquecimento artificial é necessário para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por frio.
(K) O resfriamento artificial é necessário para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por calor.

Ao observar que, contrariamente ao seu potencial natural, 7% das habitações
construídas na Região Sudeste privilegiam os espaços artificialmente aquecidos e
resfriados (Tabela 2), somos tomados por uma reflexão sobre a oferta de energia e a
maneira com que usamos esse recurso, pois o relato de Akutsu (1998) conduz a um
posicionamento crítico diante do fato de que o consumo energético durante a vida
útil das edificações na Região Sudeste pode prejudicar a oferta de energia no país,
como um todo.
A grande disponibilidade de energia devido à evolução tecnológica, veio
introduzir uma verdadeira quebra da harmonia existente entre a edificação e
o meio ambiente. A possibilidade de utilização de sistemas de
condicionamento térmico de ambientes permitiu a construção de edificações
com grande liberdade nas soluções de projeto, desconsiderando-se as
limitações inerentes à sua adequação ao clima e fazendo com que parcela
significativa do consumo de energia nos grandes centros urbanos seja devido
a esses sistemas. (...) No Brasil, nas regiões onde há maior consumo de
energia, não há mais grandes fontes convencionais de energia com potencial
econômico para exploração, restando como alternativa a “importação” de
outras regiões em que há disponibilidade, o que geralmente implica em
elevados custos de transporte. Como exemplo, pode-se citar o gasoduto
Brasil-Bolívia, que visa atender, eminentemente, às necessidades do Estado
de São Paulo. Além do problema da geração, o sistema de distribuição de
energia elétrica entre as usinas e os centros consumidores está muito
próximo do seu limite operacional. Os blecautes que as regiões Sul e Sudeste
sofreram ao longo do ano de 1997 foram causados por esta condição.
(Akutsu, 1998 p.15-16)
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Tabela 2 – Cruzamento de dados do PlanHab com o PPH

PlanHab (1)

PPH (2)

Nº estimado de novos
equipamentos de
condicionamento
ambiental, em 2023

Centro-oeste

2,341,732

11.7%

273,983

Nordeste

7,302,860

11.9%

869,040

Norte

2,732,254

16.5%

450,822

Sudeste

10,384,419

7%

726,909

Sul

4,227,089

16.1%

680,561

TOTAL

26,988,354

20%

3,001,315

Região

Fonte: adaptado pela autora com dados do Pesquisa de Posse e Hábitos de Consumo de
Energia (2007) e do Plano Nacional de Habitação (2009)
Notas:
(1) Projeção da demanda habitacional entre 2007 e 2023
(2) Porcentagem de domicílios com pelo menos um aparelho de condicionamento ambiental, baseada em 9.847
questionários, dos quais 4.310 foram selecionado por meio de tratamento estatístico (Eletrobrás, 2007, p.20).

Legenda: Cruzamento comparativo dos dados da publicação Pesquisa de posse e hábitos de
consumo de energia – Classe Residencial, com os dados publicados no documento Plano Nacional
de Habitação – PlanHab que estima o peso do consumo energético com condicionamento ambiental
de cada região. Verifica-se que 7% dos domicílios na região sudeste representam, em unidades
habitacionais mais do que os 16,5% dos domicílios na região norte, o que significa que 40% do
consumo de energia elétrica na região norte, em TWh, representa menos do que os 11% do consumo
de energia elétrica na região sudeste.

A brevidade do escopo se justifica pelo fato de que, embora as construções com
terra façam parte da história da humanidade, existe uma lacuna de conhecimento
sobre o assunto12.
O levantamento bibliográfico sobre a arquitetura de terra revelou que, embora em
diversos trabalhos acadêmicos publicados na Região Sudeste entre 1990 e 201013
12

O vazio de informações se dá, principalmente, pelo fato de que muitos pesquisadores
associam as construções com terra à arquitetura vernacular, sem tradição acadêmica.
Contudo, a sustentabilidade dos valores sócio-culturais da arquitetura vernacular é
inquestionável (GUILLAUD, 2014) e se os engenheiros e os arquitetos compreendessem a
arquitetura como parte de um sistema amplo de comunicação não-verbal, como propõe
Amos Rapoport (1984), talvez, compreendessem melhor a arquitetura sem arquitetos tão
bem quista por Bernard Rudofsky (1905-1988): quem sabe, assim, sem desmerecer os
materiais naturais, não hesitariam em rever a arquitetura moderna à luz da arquitetura
vernacular. Afinal, há algo de muito errado em casas que ficam insuportavelmente quentes
no verão e insuportavelmente frias no inverno.

13

Em 07 de julho de 2010, na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAU USP), busquei as palavras “arquitetura” e “terra”, no
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conste a informação geral de que a casa de terra é fresca no verão e quente no
inverno, em nenhum deles há informações específicas sobre o desempenho térmico
de habitações construídas com terra14.
A escolha da cidade de São Paulo para a avaliação do desempenho térmico de
habitações construídas com terra levou em consideração três fatos:
1. as casas de terra fazem parte da história da cidade de São Paulo
2. a inércia térmica é adequada ao clima da cidade de São Paulo
3. o consumo energético com condicionamento artificial na cidade de São Paulo
é expressivo.
Embora o cenário atual da cidade não favoreça o uso da terra como material
construtivo - seja porque a densidade demográfica levou a verticalização, seja
porque a disponibilidade do material não é uma realidade – o que se pretende, com
o presente trabalho, é estimular – ainda mais15 - a reflexão sobre as causas e as
consequências da desvalorização da construção com materias naturais (Figura 5), o
que contribuirá para o posicionamento crítico em relação às ferramentas disponíveis
para a avaliação da sustentabilidade do ambiente construído.

Catálogo on-line de Bibliotecas das Bibliotecas do SIBiUSP (DEDALUS). O objetivo era
identificar o estado da questão na Universidade de São Paulo por meio de uma
amostragem, assumindo como indicadores o número de trabalhos acadêmicos cujo título
era composto pelas palavras “arquitetura” e “terra” e a linha de pesquisa. Os temas
identificados foram: habitação de interesse social, técnicas construtivas, viabilidade
econômica e desempenho ambiental. Constatou-se que não havia nem um aumento nem
uma queda do interesse pelo tema – foram encontrados 8 trabalhos publicados entre 1990 e
1999 e, 8 trabalhos publicados entre 2000 2010 –, mas que eram significativos os trabalhos
ligados a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
14

O único trabalho encontrado que trata do tema é a dissertação de mestrado apresentada
por Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga, em 1990, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro: Parâmetros de projetos para edificações bioclimáticas utilizando adobes na região
de Araxá - avaliação da inércia térmica em paredes de adobes de tijolo maciço.

15

A hipótese já foi validada anteriormente, com argumentos ligados à Ecologia aplicada a
arquitetura.
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Figura 5 – Árvore do problema

Fonte: elaborado pela autora.

1.2 Objetivo
O objetivo é caracterizar o desempenho térmico de habitações construídas com
terra, considerando o clima da cidade de São Paulo.
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2 CONSTRUÇÕES EM TERRA

A terra é o material construtivo mais abundante que se encontra na natureza e, ao
contrário do que se pode imaginar, seu uso não está restrito às culturas construtivas
encontradas em regiões de clima seco e quente (Figura 6).
Figura 6 – Mapa climático mundial

Fonte: Banco de imagens do Instituto Nacional de Tecnologias Educativas y de Formación
del Profesorado do Ministerio de educación, cultura y deporte da Gobierno de España
(http://www.ite.educacion.es/en/mediateca).

A arquitetura de terra remete à dúvidas relacionadas à segurança estrutural em
períodos de chuva – por causa do que aconteceu com a Igreja Matriz de São Luiz do
Paraitinga16, no interior do Estado de São Paulo –, e à salubridade das casas de
pau-a-pique – que muitas vezes são associadas à proliferação do vetor da Doença
16

O centro da cidade, onde estava a Matriz, foi carregado pelas águas da enchente de
2010, uma das mais fortes que se tem notícia naquela região do estado de São Paulo. O
Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro, sofre com o desflorestamento ambiental,
uma
das
causas
da
catástrofe
(http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/acidade/historico/a-enchente-de-2010/).

31

de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Contudo, a construção com terra também remete
à assentamentos humanos que datam de a.C, à tipologias habitacionais inspiradas
na natureza e aos primeiros arranha-céus que se têm notícia, ou seja, está
diretamente relacionada com a história da humanidade e seu uso, desde muito
tempo, oferece segurança estrutural e conforto térmico, além, é claro, de
possibilidades plásticas.

Conhecida como a ‘Pérola do Deserto’, Ghadames17 localiza-se em um oásis no
Deserto do Saara. É um assentamento humano que data do século I a.C., cujas
construções em adobe chegam a três pavimentos (Figura 7): vista de cima,
assemelha-se a um favo irregular (Figura 8). Ghadames impressiona pela
delicadeza dos padrões geométricos que ornam as paredes internas: sobre a cal
branca, ao redor das portas e janelas, vibra o vermelho, o verde e o amarelo (Figura
9). Ghadames foi declarada Patrimônio da Humanidade, em 1986.

Figura 7 – Ghadames.

Fonte: © Sammy Naas
17

30º08’ N 09º30’ E
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Figura 8 – Vista aérea de Ghadames.

Fonte: © George Steinmetz

Figura 9 – Revestimento externo e interno, em Ghadames.

Fonte: © Colin Hepburn (2011)
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No norte do Camarões, na transição entre o Deserto do Saara e a savana, nos
vilarejos de Mourla, Gaya e Maga18, encontram-se construções conhecidas como
musguns. As construções musguns compõem aldeias que chamam a atenção por
suas curvas e formas esbeltas. Foram divulgadas no ocidente a partir de meados do
século XIX, mas sua origem é um mistério para os historiadores e remete ao século
XIV. Uma das hipóteses é que a ausência de outros materiais naturais fez com que
esses povos, ceramistas por excelência, se inspirassem nas técnicas de modelagem
para fazer suas casas: assim surgia uma tipologia habitacional única. (Figura 10)
Figura 10 – Musguns.

Fonte: Eloudou (2009)

18

3º N 11º E
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Na Península Arábica, na Província de Hadramaute - região geográfica em que rios
sazonais (wadis) permitiram a fixação de povos diretamente ligados às antigas rotas
comerciais, mais especificadamente, a Rota do Incenso - está Shibam19.
Popularmente conhecida como a ‘Manhattan do Deserto’, a cidade impressiona por
seus arranha-céus (Figura 11, Figura 12 e Figura 13).
Figura 11 – Vista geral da cidade de Shibam

Foto: © Groupe Moniteur

Figura 12 – Manutenção de fachada, em Shibam.

Legenda: Mesmo diante dos desafios provocados por conflitos territoriais, entre 2000 e 2010, um
projeto de desenvolvimento urbano coordenado pela German Society for Technical Cooperation GTZ promoveu a restauração de diversos edifícios e resgatou a beleza impressionantes dessas
construções.

Fonte: German Society for Technical Cooperation (2007)

19

15º55’ N 48º37’ E
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Figura 13 – Dentro e fora de edificações com até 5 pavimentos, em Shibam

Legenda: Em 2007, o projeto de desenvolvimento urbano coordenado pela German Society for
Technical Cooperation - GTZ recebeu o prêmio Aga Khan Award for Architecture – AKDN. O prêmio
foi merecido: a restauração dos revestimentos internos resgatou a riqueza visual de seus tempos de
glória.

Fonte: German Society for Technical Cooperation (2007)

Infelizmente, os conflitos territoriais20 no Iêmen têm colocado em risco sua
integridade cultural e, por consequência, sua integridade física.
Para Damluji (2009), quando o assunto é Shibam, não há como dissociar patrimônio
arquitetônico e patrimônio cultural, pois as construções no Iêmen só foram
realizadas graças a uma sofisticada disciplina cultural, econômica e social. Era essa
disciplina - diretamente relacionada à manutenção das construções e da muralha que garantia a integridade física da cidade durante a inundação do wadi21.
A falta de manutenção periódica da muralha – construída com terra no século XV
para impedir que as águas no wadi chegassem a base das construções -, contribuiu
para a que parte de seus muros cedesse na inundação de 2008, quando muitas
construções foram destruídas pela água (Figura 14).

20

Os conflitos armados têm destruído o patrimônio arquitetônico, é um fato: os atentados na
região tiram vidas e destroem o espaço físico, como aconteceu em 15 de março de 2009
(http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,atentado-mata-cinco-em-zonaturistica,339504).

21

As inundações do Wadi Hadramaute – mais do que sinômino de catástrofe natural eram
vivenciadas como sinônimo de prosperidade – pois garantiam a produção de alimentos em
pleno deserto.
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Figura 14 – Inundação do wadi Hadramaute, em 2008.

Legenda: A destruição do patrimônio arquitetônico pelos wadis revela uma forma mais sútil de
conflito, que envolve a perda de identidade cultural, conforme relatório da ONU. Como explica
Pamela Jerome, antes da ocupação soviética (1967-1990), a manutenção das construções era
realizada pelos habitantes, mas durante o regime socialista, a manutenção passou a ser uma
atribuição do governo e, com a queda do regime, deixou de ser realizada (JEROME, 2012 apud
JOFFROY, 2012, p.229).

Fonte: © Khaled Abdullah (2008).

De fato, boas práticas relacionadas ao uso da terra como material construtivo
enfatizam a importância de impedir o contato da vedação direto com o solo, usando
materiais como pedras (Figura 15), tijolos cerâmicos (Figura 16), blocos de concreto
ou concreto armado (Figura 17).

Figura 15 – Paredes de terra sobre base feita com pedra

Fonte: www.cobworks.com
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Figura 16 – Paredes de terra sobre base feita com tijolos cerâmicos

Fonte: arquivo pessoal

Figura 17 – Paredes de terra sobre base feita com concreto armado

Fonte: www.earthdwell.com

Quanto à Doença de Chagas, o trabalho acadêmico que melhor aborda o assunto é
a dissertação de mestrado apresentada por Claudia Gonçalves Thamaturgo da Silva
à Escola Nacional de Saúde Pública.
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Em sua dissertação, Silva (2000) formulou algumas hipóteses para as causas tanto
da aceitação quanto do preconceito em relação às casas construídas com terra e a
hipótese que quis verificar foi: existe uma relação direta entre as casas de terra e a
Doença de Chagas?
Consultando cartilhas elaboradas pelo Ministério da Saúde, Silva (2000) encontrou
uma publicação de 1958: Casa de terra - As técnicas de estabilização do solo a
serviço do homem do campo. Nela, o engenheiro sanitarista Álvaro Milanez
reconhecia as situações que favoreciam a proliferação do Trypanosoma cruzi e, por
isso, recomendava melhorias na habitação e não, simplesmente, a substituição das
casas de pau-a-pique por casas feitas de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto.
Afinal, as casas encontradas no interior do Brasil (Figura 18) em nada refletem o
estado da arte dos revestimentos apropriados à construção com terra, como
apresentado nos exemplos anteriores.
Foi a entrevista realizada com o médico pesquisador especialista em Doença de
Chagas, o Dr. Alejandro Hasslocher Moreno, que desmistificou a idéia de que existe
uma relação direta entre as casas de terra e o Trypanosoma cruzi. Segundo ele,
o barbeiro não vive exclusivamente dentro das paredes, eles podem se
colocar debaixo dos colchões, dentro de armários, dentro de cestos. Eles
ocupam na casa todas as estruturas onde haja um lugar mais fresco, com
pouca luminosidade, onde ele se refugia durante o dia (SILVA, 2000).

Figura 18 – Habitação rural em Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Atlas dos vetores da Doença de Chagas nas Américas - Vol. II
(http://www.cpqrr.fiocruz.br/informacao_em_saude/CICT/Doenca_de_chagas.htm)
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2.1 O uso da terra como material construtivo
Today, a new generation of builders is emerging to challenge the 20th-century
notions of shelter. The central question they are posing is this: Can we build,
power, furnish, and operate homes that are aesthetically appealing,
convenient, and comfortable, yet healthy, nourishing to the human spirit, and
easy on the environment? And can we do all of this without spending a
fortune? The answer is an emphatic yes. (CHIRAS, 2000, p.9)

A terra é o material construtivo mais abundante que se encontra na natureza:
estima-se que 1/3 da humanidade habita casas de terra e seu uso não está restrito
ao clima quente e seco (Figura 29).
Figura 29 – Regiões onde, historicamente, a terra é utilizada como material construtivo

Fonte: CRAterre-ENSAG

As vedações feitas com terra podem ser divididas em três grandes grupos, de
acordo com a maneira com que o material é trabalhado. São eles:
-

terra trabalhada no local e utilizada de forma monolítica

-

terra utilizada para produção de componentes de alvenaria

-

terra como preenchimento de uma estrutura
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Pode-se, também, adotar classificações de acordo com o estado físico do material
utilizado: terra líquida, terra plástica ou terra seca (DOAT et al., 1979, p.11).
Ou, ainda, de acordo com o material utilizado para a estabilização22.
Por exemplo: denomina-se solo-cimento a terra estabilizada pela adição de cimento
e, solo-cal, a terra estabilizada pela adição de cal; terra palha23 é o nome dado para
o material obtido pela adição - de mais de 100% do volume de terra - de fibras
vegetais; terra crua (ou barro) é o termo utilizado para a terra cuja granulometria foi
corrigida pela adição de argila e/ou areia24 e cuja adição de fibras vegetais não
ultrapassa 50% do volume de terra.
Em alguns casos, a estabilização influencia no estado físico do material e altera
significativamente sua plasticidade, o que restringe sua aplicação.
Por exemplo: as técnicas construtivas que melhor respondem a estabilização
química por meio da adição de cimento são as técnicas de terra compactada, pois o
cimento modifica a trabalhabilidade do material, tornando-o pouco plástico, o que
inviabiliza sua aplicação como preenchimento de estrutura (em francês, o pau-apique é conhecido como torchis).
22

Os principais objetivos da estabilização são: aumentar a resistência mecânica, aumentar a
coesão e a resistência à erosão e reduzir a porosidade e as variações de volume. Há três
tipos de estabilização: mecânica, física e química. A adição de fibras vegetais é um exemplo
de estabilização mecânica. A palha, por exemplo, age como ponte de transferência das
tensões pelas fissuras e, por isso, melhora o comportamento mecânico da terra: ao reduzir a
velocidade de propagação das fissuras, aumenta a capacidade de resistência pósfissuração do material e diminui a retração por secagem, seguindo o mesmo princípio do
uso de fibras em concretos. A estabilização física pode ser descrita como a alteração da
terra através da mistura controlada de partículas de diferentes composições e
granulometrias, ou seja, com o que a engenharia denomina ‘empacotamento’. Já a
estabilização química é a ação que busca modificar as propriedades da terra por meio de
reações químicas, tal como faz o cimento e a cal (ORUI, 2013).

23

Largamente utilizada em países do norte europeu como isolamento termo-acústico ou
como vedação pura e simples, a terra-palha foi produzida, aqui [na Unidade Experimental
002, do campos de São Carlos, da Universidade de São Paulo], com capim coast-cross,
solo argiloso e água. A importância deste material está na simplicidade de seu processo
construtivo e na utilização de matérias primas naturais e renováveis, além de combinar
baixa densidade com isolamento termo-acústico, e de permitir a pré-fabricação dos
elementos da construção (http://www.nomads.usp.br).

24

Em literatura estrangeira é comum sugerir a adição de argila em solos arenosos, embora,
na literatura brasileira, tal prática é pouco citada.
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Em outros casos, a estabilização não altera a plasticidade do material e não
restringe sua aplicação.
A terra palha, por exemplo, pode ser utilizada tanto como material para produção de
componentes construtivos, quanto para a construção de paredes monolíticas e, em
ambos os casos, funciona como o preenchimento e, nunca, como a estrutura25. Já a
terra crua utilizada para produzir paredes monolíticas - compactadas ou moldadas
com as mãos - e alvenaria de adobes é estrutural e, muitas vezes, é estabilizada
tanto pela correlação granulométrica quanto pela adição de fibras vegetais.
A seguir, será exposto um breve resumo do processo produtivo dos sistemas
construtivos que fazem parte do escopo deste trabalho: a taipa de pilão, a alvenaria
de adobe e a alvenaria de bloco vazado de solo-cimento.

25 Para mais informações sobre o uso da terra palha em paredes monolíticas, consulte:
Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V. (FASBA), na Alemanha; Red de
Construcción con Paja, na Espanha; Reseau Français de la Construction Paille, na França;
Strobouw, na Holanda; Siaudinukas, na Lituânia; e, Magyar Szalmaépitök Egyesülete
Szalmaepitok, na Hungria.
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2.2 Sistemas construtivos que utilizam a terra como material
Through the history of home building, four distinctly different technologies for
constructing solid walls of raw earth have evolved along separate tracks.
These techniques are wattle and daub, mud bricks, cob and rammed earth.
Originally each technique sprang naturally from the creative minds of
vernacular builders and from the necessity of using available resources. Over
time, refinements in technology and material selection improved performance
and durability (EASTON, 2005, p.151).

2.2.1 Taipa de pilão
O uso da terra como material construtivo, assim como o uso do bambu, da madeira
e da pedra, faz parte da cultura construtiva de povos das mais variadas regiões do
planeta. Ao contrário do que se imagina, as construções de pedra não são as únicas
que resistiram às intempéries e chegaram até o século XXI: as construções
comunais em taipa de pilão conhecidas como Tulou, por exemplo, foram construídas
entre os séculos XV a XX e são, até hoje, habitadas (Figura 30).

Figura 30 – Construção feita de taipa de pilão, na região montanhosa de Fujian

Fonte: © UNESCO

A taipa de pilão (rammed earth)26 é um exemplo de parede monolítica: é um sistema
construtivo caracterizado pela compactação - manual ou mecânica27 - da terra seca
dentro de fôrmas: pode ser realizada com terra crua, solo-cimento ou terra palha.

26

Nos países de língua espanhola, a taipa de pilão é conhecida como taipal e nos países de
língua francesa, como pisé.
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Segundo FERREIRA (2003, p.1-3), todo solo coesivo tem a propriedade de adensarse, mediante compactação, sob condições de alta pressão e ótimo teor de umidade.

No Brasil, a taipa de pilão remete à arquitetura colonial (Figura 31), contudo não é
objeto de estudo nas disciplinas obrigatórias de sistemas estruturais em faculdades
de arquitetura e engenharia. Aqui, são poucas as empresas que prestam esse
serviço, enquanto que, na Austrália, estima-se que 20% das construções atuais
estejam sendo feitas em taipa de pilão (CHIRAS, 2000, p.38).
Figura 31 – Casa do Bandeirante

Foto: Letícia Freire (2015)

Segundo HEISE (2004) - arquiteto brasileiro que se dedica à otimização de
processos e qualidade de painéis monolíticos de solo-cimento28 -, o processo
produtivo da taipa de pilão pode ser dividido em duas etapas fora do canteiro 27

A norma ABNT NBR 13553:2012 versa sobre os requisitos dos materiais empregados em
paredes monolíticas de solo-cimento sem função estrutural.

28 Em sua dissertação, Heise (2004) utiliza o termo painel monolítico de solo-cimento, ao
invés do termo taipa de pilão. O termo taipa de pilão e o termo parede monolítica de solocimento remetem a processos produtivos idênticos: o que muda é a composição do material
construtivo. Costuma-se utilizar o termo taipa de pilão, para vedações feitas com terra crua,
ou seja, terra não estabilizada quimicamente. Já o termo parede monolítica de solo-cimento
remete a nomenclatura adotada pela ABNT.
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localização da jazida e projeto do canteiro - e quatro etapas dentro do canteiro preparação da mistura, preparação e montagem das fôrmas, compactação e
desforma (HEISE, 2004, p.35).
Além das etapas sugeridas por Heise (2004), duas outras etapas fora do canteiro
podem ser incluídas: o desenho e a confecção das fôrmas (Figura 32), pois o
desenho das fôrmas é um dos principais objetos de estudo daqueles que se
dedicam a construção em taipa de pilão e influencia diretamente no custo global da
obra e na produtividade das equipes de trabalhos. Assim relata Heise (2004):
As experiências práticas demonstram que as fôrmas são importantes
equipamento do processo, portanto eles devem ser eficientes. Na prática, as
fôrmas devem ser rígidas o suficiente para não deformarem durante a
compactação do painel e leves o suficiente para serem transportadas e
facilmente trabalhadas no canteiro. As fôrmas devem ser de um tamanho que
possibilite, de acordo com o projeto e a tipologia da construção, trazer rapidez
e eficiência na montagem e desmontagem da mesmas, além de
possibilitarem o trabalho com diversas modulações. Finalmente, elas devem
ser reaproveitadas no maior número de obras possíveis, garantindo qualidade
e economia (HEISE, 2004, p.47).

Figura 32 – Sistema de fôrmas desenvolvido por André Heise e Márcio Hoffmann

Foto: André Heise (2014)

A complexidade que envolve o desenho e a confecção de fôrmas - que remete a
manuais elaborados no final do século XVIII (EASTON, 2005, p.153; DOAT et al.,
1979, p.) por François Cointeraux (1740-1830) - faz com que a taipa de pilão seja
considerada a técnica construtiva de maior potencial de industrialização (EASTON,
2005, p.153) e, pelo mesmo motivo, a menos indicada para a auto-construção
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(CHIRAS, 2000, p.47). Contudo, não se pode ignorar o fato de que a taipa de pilão
continua sendo realizada com fôrmas rudimentares, feitas com materiais naturais,
em regiões onde é a técnica construtiva característica da arquitetura vernacular
(Figura 33).

Figura 33 – Taipa de pilão em área rural, na China

Fonte: http://www.rammedearthconsulting.com/

2.2.2 Adobe
Adobe is the ideal material for the beginner. It is warm, kind material that is
forgiving of mistakes, and amenable to change. If you don’t like what you have
wrought, it is a simple matter to take it down and try again. (MacHENRY, 1985
apud CHIRAS, 2000, p.123)

O adobe (mud brick)29 é um componente construtivo produzido com terra em estado
‘líquido’ ou ‘plástico’, cujo processo produtivo foi registrado pelos egípcios (Figura
34) cerca de 5.000 anos antes de Cristo (CHIRAS, 2000, p.124).

29

A autora adotará a palavra adobe apenas para componentes construtivos produzidos com
terra não estabilizada quimicamente pela adição de cimento ou cal. Para remeter a
componentes construtivos produzidos com terra estabilizada pela adição de cimento (solocimento) ou cal (solo-cal) a autora adotará a sigla BTC (blocos de terra comprimida).
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Figura 34 – Pintura no túmulo de Rekhmara, em Tebas (Egito)

Fonte: DOAT et al., 1979, p.109

O processo produtivo do adobe envolve a localização da jazida, a preparação da
mistura, a produção do adobe - cujas medidas variam imensamente, de cultura
construtiva para cultura construtiva (MONQUIN, 2005, p.90-91) - e a secagem. A
secagem pode ocorrer em ambiente aberto, ambiente coberto ou em ambiente
fechado, e as condições de armazenamento do adobe durante a secagem interferem
no seu desempenho mecânico (C

ÊA, 2003).

A aplicação de revestimento sobre a parede de adobe é opcional: há quem prefira
deixá-lo aparente, há quem associe a durabilidade das construções à manutenção
de seus revestimentos externos e internos.
A autora posiciona-se a favor do uso de revestimentos sobre vedações verticais
construídas com adobe, embora não considere o revestimento como parte integrante
do sistema construtivo. Justifica sua posição com o argumento de que exemplos
históricos demonstram que a arte de revestir paredes com barro e/ou cal faz parte
da cultura dos povos que habitam construções centenárias de adobe, conforme
exemplo a seguir.
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Taos Pueblo30 é uma aldeia construída com adobes e habitada há mais de 500
anos: lá, os revestimentos argilo-minerais são parte da cultura local e estão
diretamente relacionados as celebrações das mulheres da comunidade (Figura 35 e
Figura 36). Taos Pueblo foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1992.

Figura 35 – Construções feitas com adobe, no Novo México (EUA)

Fonte: First Earth

Figura 36 – Inverno em Taos Pueblo, no Novo México (EUA)

Fonte: © Marc Shandro

2.2.3 Bloco de terra comprimida (BTC)
Na Ilha Mayotte, departamento francês entre o Oceano Índico e o Canal de
Moçambique, no Arquipélago dos Comores, ao longo de 20 anos, foram erguidas
30

36ºN e 105ºO
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cerca de 17.000 casas: 60% do total construído foi realizado com blocos de terra
comprimida (BTC) estabilizada com cimento. O controle e monitoramento dos dados
permitiu avaliar o desempenho econômico do projeto e concluir que a produção de
BTC representou 75% do custo de produção de blocos de concreto (CRATerre apud
AUROVILLE). O projeto da Ilha Mayotte é um caso de sucesso envolvendo solocimento, desenvolvimento local e desempenho econômico de empreendimento
habitacionais (Figura 37).
Figura 37 – Construções em BTC estabilizado com cimento, na Ilha Mayotte

Fonte: CRATerre apud Auroville

O BTC é um componente construtivo caracterizado pela compactação do solocimento por meio de prensas manuais ou hidráulicas. A norma ABNT NBR
16174:2013 versa sobre o método de determinação do teor de cimento em misturas
frescas de solo-cimento. De acordo com a ABNT, os BTCs podem ser tijolos
maciços ou dos blocos vazados. A norma ABNT NBR 10834:2012 e a norma ABNT
NBR 8491:2012 versam sobre os requisitos dos blocos de solo-cimento sem função
estrutural e dos tijolos de solo-cimento, respectivamente. Já as normas ABNT NBR
10836 e ABNT NBR 8492 versam sobre a análise dimensional, a determinação da
resistência à compressão e da absorção de água dos blocos de solo-cimento e dos
tijolos de solo-cimento, respectivamente.
Seu processo produtivo envolve a localização da jazida31, a preparação da mistura,
a prensagem dos componentes e a cura do cimento. É a norma ABNT NBR

31 São considerados solos adequados para a produção de tijolos maciços e blocos vazados
de solo-cimento, aqueles para os quais a adição de 4% de cimento é suficiente: esses solos
contém entre 10 e 20% de argila, 10 a 20% de silte e 50 a 70% de areia, sendo que solos
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10833:2012 que versa sobre o procedimento de fabricação de tijolo e bloco de solocimento com utilização de prensa manual ou hidráulica.
Os tijolos maciços produzidos com solo-cimento são assentados com barro ou com
argamassas cimentícias; já os blocos vazados possuem encaixes, são assentados
com colas poliméricas e preenchidos com graute, de acordo com projeto estrutural.
A aplicação de revestimento sobre a parede de BTC é opcional: há quem prefira
deixá-lo aparente, reduzindo, assim, o custo global da obra (Figura 38).

Figura 38 – Construção em BTC, em São Bernardo do Campo (SP)

Fonte: Edoardo Aranha e Francisco Lima

com maior teor de argila exigem no mínimo 6% de cimento (BARBOSA e GHAVANI, 2007).
Porém, CARVALHO (2007) alerta para o fato de que, diferente dos solos de regiões
temperadas, os solos tropicais estão sujeitos a intemperismo contínuo e severo. Segundo o
pesquisador, em um manto de intemperismo, um centímetro de solo não é jamais
exatamente igual ao seguinte, apesar de poder apresentar a mesma cor e aparentar a
mesma textura (CARVALHO, 2007, p. 527). Por isso, classificações baseadas em
propriedades físicas, tais como cor, textura e plasticidade são insuficientes para se ter uma
ideia mais precisa do comportamento hidráulico e mecânico dos solos tropicais.
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2.3 Propriedades térmicas
Foram encontrados apenas dois trabalhos acadêmicos que versam sobre as
propriedades da terra crua e do solo-cimento e apoiam seus dados em resultados
obtidos ou por simulação computacional ou por ensaios de laboratório. São eles:
•

a dissertação Parâmetros de projetos para edificações bioclimáticas utilizando
adobes na região de Araxá - avaliação da inércia térmica em paredes de
adobes de tijolo maciço, defendida por Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga,
em 1990, na Universidade Federal do Rio de Janeiro32.

•

a

tese

de

doutorado

Desempenho

físico-mecânico

e

propriedades

termofísicas de tijolos e mini-painés de terra crua tratada com aditivos
químicos, defendida por Regis de Castro Ferreira, em 2003, na Universidade
Estadual de Campinas33.
Os dados encontrados nas publicações acadêmicas foram confrontados com dados
divulgados em livros. Os livros consultados foram:
•

Alternative construtction: contemporary natural building methods, de Michael
Monquin

•

Energia solar passiva, de Francisco Moita

Foram confrontados, também, com dados do relatório técnico disponível no site da
empresa Ecol-tijolo Projetos e Produtos ecológicos: www.ecol-tijolo.eco.br
Os dados foram organizados e compoõem a Tabela 6 e a Tabela 21.
32

Com o auxílio da bibliotecária Maria Natalina de Almeida Martins, tive acesso a uma cópia
da dissertação, por isso, parte das análises que serão apresentadas no presente trabalho
partem dos mesmos dados utilizados por Alvarenga (1990).

33

De fato, enquanto alguns nutrem dúvidas sobre a salubridade e a segurança estrutural
das construções feitas com terra, outros buscam respostas, por meio de métodos científicos
e, até mesmo, por meio de ensaios sugeridos em normas ténicas. Ferreira (2003), por
exemplo, com o apoio do Laboratório de Materiais e Estruturas da Faculdade de Engenharia
Agrícola da Universidade Estadual de Campinas, pôde preparar corpos-de-prova para enviar
para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo realizar ensaios termofísicos. Os
resultados dos ensaios foram publicados em sua tese de doutorado e, por isso, foram
utilizadas no presente trabalho.
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3 MÉTODO DE TRABALHO

A norma ABNT NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais: Desempenho versa
sobre critérios de desempenho térmico e, sendo a norma de desempenho em
vigor34, será adotada como referencial metodológico, contudo algumas observações
sobre a relação entre os critérios de avaliação da norma de desempenho (ABNT,
2013), o parâmetro ‘graus-hora’35 e o o coeficiente ‘thermal stability’36 serão
apresentadas no Adendo C – A escolha do método.

3.1 A norma brasileira de desempenho térmico
A norma ABNT NBR 15575:2013 - Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Desempenho assume que existem três métodos de avaliação de desempenho
térmico: o ‘Método simplificado’, o ‘Método detalhado’ e a medição in loco. A
avaliação do desempenho térmico dos sistemas construtivos será feita pelo ‘Método
simplificado’ e a avaliação do desempenho térmico das habitações, pelo ‘Método
detalhado’.

34

A norma brasileira ABNT NBR 15220:2005 - Desempenho térmico de edificações trata de
diretrizes construtivas e, não, de critérios de avaliação do desempenho térmico.

35

Em sua dissertação, intitulada Simulação computacional do desempenho térmico de
residências em Florianópolis utilizando a ventilação natural, Michele Matos (2007) adota o
parâmetro ‘graus-hora’ e explica que ele está diretamente relacionado ao número de horas
em que a temperatura interna está acima ou abaixo de uma temperatura base, sendo que a
escolha da temperatura base segue as orientações da norma internacional ISO 7730:1994 Ambientes Térmicos Moderados - Determinação dos índices PMV e PPD e especificações
das condições para conforto térmico.

36

Na publicação VERSUS: heritage for tomorrow – vernacular knowlodge for sustainable
architecture, Carrapiço et al (2015) sugere que a avaliação do desempenho térmico de
construções em terra seja baseada no coeficiente thermal stability, que está diretamente
relacionado ao conceito de inércia térmica e representa a diferença entre a amplitude
térmica da temperatura interna e a amplitude térmica da temperatura externa.
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3.1.1 Método simplificado
O ‘Método simplificado’ consiste em verificar a transmitância térmica (U) e a
capacidade térmica (CT) dos materiais que compõem as fachadas: a norma ABNT
(2013), limita os valores da U e da CT de acordo com a zona bioclimática, conforme
Tabela 3.
Tabela 3 – Critérios de avaliação de desempenho térmico, pelo método simplificado
Paredes externas
Zonas biolcimáticas
Transmitância térmica (U)
1e2

Capacidade térmica (CT)

U ≤ 2,5
CT ≥ 130

3, 4, 5, 6 e 7
8
Referências

U ≤ 2,5 se α ≥ 0,6
ou U ≤ 3,7 se α ≤ 0,6
NBR 15575-5

sem exigências
NBR 15575-4

Fonte: elaborado pela autora com dados de Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(2013, p.141)
Legenda
α = absortância à radiação solar - quociente da taxa de radiação solar absorvia por uma superfície pela taxa e
radiação solar incidente sobre esta mesma superfície

Os métodos de cálculo adotados pela ABNT (2013) para a U e para a CT encontramse na norma ABNT NBR 15220:2005 - Desempenho térmico de edificações. Parte 2:
Métodos de calculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso
térmico e do fator solar de componentes de edificações37.
O cálculo da U, ou coeficiente global de transferência de calor da parede, é feito a
partir do valor da resistência térmica da parede, da seguinte forma: soma-se a
resistência térmica da parede com as resistências térmicas superficiais e inverte-se
o valor total.
U =

1
Rsi + R + Rse

37

Até a entrada em vigor da norma de desempenho (ABNT, 2013), a norma ABNT (2005)
era a norma brasileira que versava sobre o desempenho térmico das edificações. Atenção!
Os critérios de avaliação adotados pela norma ABNT (2013) diferem dos critérios adotados
na norma ABNT (2005), inclusive, quanto aos valores de referência para a transmitância
térmica.
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Para se calcular a resistência térmica de uma parede (R), basta dividir a espessura
(e) pela condutividade do material construtivo (λ) e somar a resistência da câmara
de ar (Rar).
R=

e

+ Rar

λ

A resistência térmica superficial varia de acordo com a emissividade, a velocidade
do ar sobre a superfície e as temperaturas da superfície, do ar e das superfícies
próximas. Os valores adotados para a Rsi e para a Rse, encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 – Resistência térmica superficial interna e externa
2

2

Rsi [m K/W]

Rse [m K/W]

Direção do fluxo de calor

Direção do fluxo de calor

Horizontal

Horizontal

➡︎

➡︎

0,13

0,04

Fonte: adaptado pela autora com dados do Anexo A da norma ABNT (2005)

Já a resistência da câmara de ar (Rar) varia de acordo com a emissividade do
material e com o fluxo de calor. O valor adotados encontram-se na Tabela 5.
Tabela 5 – Resistência da câmara de ar
Resistência temica R
[m K/W]

ar

2

Natureza da superfície da
câmara de ar

Espessura “e” da
câmara de ar [cm]

Direção do fluxo de calor
Horizontal
➡︎

ε > 0,8

2,0 ≤ e ≤ 5,0

0,14

Fonte: adaptado pela autora com dados do Anexo B da norma ABNT (2005)

Para se calcular a capacidade térmica (CT) do sistema construtivo, multiplicam-se os
valores da densidade (ρ) e do calor específico (c) pela espessura (e) do material.
CT = ρ × c × e
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Para a caracterização pelo ‘Método simplificado’, utilizou-se dados encontrados em
literatura. Para cada dado encontrado, foi associado um número de identificação,
conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Número de identificação dos materiais utilizados na caracterização
Nº de identificação

Descrição

Referência

Material nº 1

Terra para adobe

Bahadori e Haghighat (1985 apud ALVARENGA)

Material nº 2

Terra para adobe

Izard e Guyot (1980 apud ALVARENGA)

Material nº 3

Terra para adobe

Mazria (1979, p.141 apud MONQUIN, 2005, p.96)

Material nº 4

Alvenaria de bloco de adobe

Moita (2010, 195)

Material nº 5

Alvenaria de bloco de adobe com
palha

Moita (2010, p.195)

Material nº 6

Taipa, terra, adobe pesado

Moita (2010, p.195)

Material nº 7

Terra crua

Moita (2010, p.200)

Material nº 8

Solo compactado

Moita (2010, p.200)

Material nº 9

Solo-cimento (compactado)

Ferreira (2003)

Material nº 10

Solo-cimento (compactado)

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007)

Fonte: elaborado pela autora
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possam ser validadas, incluindo orientações das fachadas de protótipos e
de unidades habitacionais, cômodos a serem pesquisados, instrumentação
a ser utilizada, posicionamento dos instrumentos, etc.

3.1.2 Método detalhado
9.1 - AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO DESEMPENHO TÉRMICO

nir características que atendam aos critérios de desempenho registrados nos
De acordo com a norma de desempenho (ABNT, 2013), os sistemas construtivos
itens a seguir, considerando-se a zona bioclimática em que a obra se localizar, conforme
delimitações
na Figura 16
anterior.
que atendem
os critérios
do ‘Método
simplificado’
apresentam nível de desempenho
a cobertura não
simultaneamente
aos critérios
‘mínimo’ Caso
(M):a fachada
parae/ou
classificar
o atendam
desempenho
térmico
da edificação como
relacionados em 9.1.1 a 9.1.3, é necessário realizar medições em campo, nas

‘intermediário’
(I) anteriormente
‘ou superior’
(S),oudeve-se
adotardoodesempenho
‘Método detalhado’38 ou a
condições
descritas,
realizar a simulação
-

medição in loco (Figura 19).

apenas o nível mínimo (M) de atendimento, que é obrigatório. No caso de
Figura 19 mediário
– Métodos
deSuperior
avaliação
desempenho
térmico,dede
acordoacom a norma de
– I ou
– S), de
também
haverá necessidade
realizar-se
simulação
detalhada.
desempenho
ABNT/ avaliação
NBR15575:2013
Avaliação do
desempenho térmico

Determinar U e CT
das paredes

Determinar U
da cobertura

Avaliacão
Não

U determinado
<
U limite

U determinado
<
U limite

Sim
Desempenho Sim
“M”

Sim

(Procedimento 1A)

Não

CT determinado
>
CT limite

Desempenho
“M”

Desempenho
“I”

Desempenho
“S”

Não

Avaliação Global
- Simulação
- Mediçnao em protótipo

Desempenho
Insatisfatório

Desempenho
“M”

Desempenho
“I”

Desempenho
“S”

Avaliacão
Detalhada
(Procedimentos 1B ou 2)

FIM

Figura 17 – Métodos alternativos de avaliação do desempenho térmico (fonte: IPT)

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (apud Câmara Brasileira da Indústria da
Construção, 2013)
139

O 'Método detalhado' baseia-se na avaliação, por simulação computacional, do
desempenho térmico global da edificação: devem ser simulados todos os recintos de
permanência prolongada na unidade habitacional (salas de estar e dormitórios),
considerando-se um cômodo na extremidade da habitação (com duas paredes de
fachada, portanto) e a orientação geográfica mais crítica do ponto de vista térmico,
ou seja, no verão, janela voltada para oeste e parede exposta voltada para norte; e,
no inverno, janela voltada para o sul e parede exposta voltada para leste.
38

O ‘Método detalhado’ também é indicado para os casos em que os valores obtidos para a
U e/ou CT se mostrarem insatisfatórios pelo ‘Método Simplificado’.
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O ‘Método detalhado’,
classifica o desempenho térmico da edificação em função do seu
comportamento nos dias típicos de verão e de inverno (…) adotando-se como
parâmetro de avaliação, a temperatura do ar interior (AKUTSU, 1998, p.113115).

Os dias típicos de verão e inverno são definidos a partir da análise climática de
dados registrados por um período entre 10 e 15 anos. Akutsu (1998) esclarece:
Caso o posto meteorológico considerado como fonte de dados não possua
uma série histórica tão longa, períodos menores poderão ser adotados,
desde que se disponha, para a região onde se insere o posto, de informações
sobre o clima regional que permitam verificar se cada ano do período adotado
é ou não é um ano atípico. (…) Uma vez definido o período de análise dos
dados, identificam-se os meses caracterizados como “mais quentes” e “mais
frios”, denominados períodos de verão e de inverno, respectivamente. Para
se obter a definição dos períodos de verão e de inverno, deve-se obter
inicialmente, os valores médios mensais da temperatura máxima diária e da
temperatura mínima diária, respectivamente. Os meses cujos valores de
temperatura média das máximas diárias possam ser considerados
estatisticamente iguais ao do mês de temperatura mais elevada, ao nível de
significância de 5% ou ao nível de confiança de 95%, compõem, junto com
este, o período de verão. (…) Para a definição do período de inverno, seguese o mesmo procedimento utilizado para o período de verão, porém, tendo
como parâmetro de análise a média mensal das temperaturas mínimas
diárias, e como referência, o mês de menor temperatura. (…) Definidos os
períodos de verão e de inverno, resta, finalmente, determinar os respectivos
dias típicos. (AKUTSU, 1998, p.97-103).

No caso, uma vez que o presente trabalho se limita a avaliação do desempenho
térmico de habitações, hipoteticamente, construídas na cidade de São Paulo - zona
bioclimática 3 -, os valores adotados para o dia típico de verão e o dia típico de
inverno são aqueles encontrados na norma de desempenho39 (Tabelas 7 e 8).

Tabela 7 – Dados climáticos para a cidade de São Paulo, condições de verão
Dados de dia típico de verão
cidade

Temperatura
máxima diária
[ºC]

Amplitude diária
de temperatura
[ºC]

Temperatura de
bulbo úmido
[ºC]

Radiação solar
2
[Wh/m ]

Nebulosidade
[décimos]

São Paulo

31,9

9,2

21,3

5180

6

Fonte: elaborado pela autora com dados da ABNT (2013)
39

Seguindo as recomendações da norma ABNT (2013), as simulações computacionais aqui
apresentadas foram realizadas com o software EnergyPlus e s fontes internas de calor foram
desconsideradas (Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 2013).
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Tabela 8 – Dados climáticos para a cidade de São Paulo, condições de inverno
Dados de dia típico de verão
cidade

Temperatura
mínima diária
[ºC]

Amplitude diária
de temperatura
[ºC]

Temperatura de
bulbo úmido
[ºC]

Radiação solar
2
[Wh/m ]

Nebulosidade
[décimos]

São Paulo

6,2

10,0

13,4

4418

6

Fonte: elaborado pela autora com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2013)

Nas Tabelas 9 e 10 são apresentados os critérios de classificação de desempenho
térmico, tal como adotados pela norma ABNT (2013), onde ‘M’ significa desempenho
mínimo, ‘I’ significa desempenho intermediário e ‘S’, desempenho superior.
Tabela 9 – Critérios de avaliação de desempenho para condições de verão
Critérios

Nível de desempenho
(NBR15575)

Zonas 1 a 7

Zona 8

M

Ti, máx. ≤ Te, máx

Ti, máx. ≤ Te, máx

I

Ti, máx. ≤ (Te, máx - 2ºC)

Ti, máx. ≤ (Te, máx - 1ºC)

S

Ti, máx. ≤ (Te, máx - 4ºC)

Ti, máx. ≤ (Te, máx - 2ºC) e
Ti, mín. ≤ (Te, mín. + 1ºC)

Fonte: elaborado pela autora com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(2013)
Legenda:
Ti,max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação
Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação

Tabela 10 – Critérios de avaliação de desempenho para condições de inverno
Nível de desempenho
(NBR15575)

Critérios
Zonas bioclimáticas 1 a 5

M

Ti, mín. ≥ (Te, mín + 3ºC)

I

Ti, mín. ≥ (Te, mín + 5ºC)

S

Ti, mín. ≥ (Te, mín + 7ºC)

Zonas bioclimáticas 6, 7 e 8

Nestas zonas, este critério não precisa ser
verificado.

Fonte: elaborado pela autora com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(2013)
Legenda:
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação
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Para a caracterização pelo

‘Método detalhado’, foram realizadas simulações

computacionais de duas residências concebidas pela autora40 e uma residência
declarada Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo.

A tipologia 'Ishikawa' nasceu de um estudo realizado a pedido de Maura Ishikawa,
em 2011. Entre meados de 2012 e início de 2014, uma variação da tipologia
'Ishikawa' foi construída em Ibiúna, no interior do Estado de São Paulo: a Residência
‘Renato Cortez’

4 foi escolhida como objeto de estudo para a caracterização do

desempenho térmico da alvenaria adobe. A obra foi iniciada e concluída, durante o
curso.

A Residência ‘Nakamura’ foi elaborada de acordo com o Código de Obras da cidade
de Piracaia, no interior de São Paulo e de acordo com o Departamento de
Urbanização e Fiscalização do Loteamento 'Ecovila Clareando' (DUFIC). Foi
escolhida como objeto de estudo para a caracterização do desempenho térmico da
alvenaria de bloco vazado de solo-cimento, porque seus proprietários apoiaram
financeiramente a autora e permitiram que a obra fosse um estudo de caso. A obra
foi iniciada em 2013 e está em andamento

A casa do Sítio da Ressaca foi escolhida como objeto de estudo para a
caracterização da taipa de pilão, mais especificadamente, para a comparação entre
o desempenho térmico do solo compactado e o desempenho térmico do solocimento e para a avaliação da influência da cor da fachada, no desempenho térmico
da habitação.

40

Apesar das residencias não terem sido concebidas para serem construídas na cidade de
São Paulo, elas foram escolhidas como objeto de estudo por terem sido construídas com
sistemas construtivos que utilizam a terra como material.
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4 DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO

Foram escolhidos como objetos de estudo, três sistemas construtivos que utilizam a
terra como material: a alvenaria de adobe, a alvenaria de bloco vazado de solocimento e a taipa de pilão. No caso da taipa de pilão, considerou-se tanto a parede
monolítica de solo compactado, quanto a parede monolítica de solo-cimento
Os dados para a alvenaria de adobe foram encontrados em Bahadori e Haghighat
(1985 apud ALVARENGA, 1990), Izard e Guyot (1980 apud ALVARENGA, 1990),
Mazria (1979 apud MONQUIN, 2005, p.96) e Moita (2010); os dados para o solo
compactado foram encontrados em Moita (2010); e os dados para o solo-cimento,
foram encontrados em Ferreira (2003) e no site da empresa Ecol-tijolo Projetos e
Produtos (Tabela 6 e Tabela 21).

A caracterização pelo ‘Método simplificado’, considerou que:
•

De acordo com Bahadori e Haghighat (1985 apud ALVARENGA, 1990) a
densidade da terra utilizada para a produção de adobes41 é 1000 Kg/m3,
enquanto que para Izard e Guyot (1980 apud ALVARENGA, 1990) é 2000
kg/m3, para Mazria (1979 apud MONQUIN, 2005, p.96), 1698 Kg/m3. Para
autores como MOITA (2010) a densidade da terra utilizada para a produção
de adobes varia entre 1000 Kg/m3 (alvenaria de bloco de adobe com palha) e
2000 Kg/m3 (adobe pesado).

•

O menor valor encontrado para o calor específico da terra utilizada para a
produção de adobes é o valor apresentado por Izard e Guyot (1980 apud
ALVARENGA, 1990) e o maior, é o apresentado por Mazria (1979 apud
MONQUIN, 2005, p.96): 576 J/KgK e 1005 J/KgK, respectivamente.

41

Nenhum dos autores citados correlaciona a densidade
sobre umidade ideal e granulometria

do material com informações

60

•

Os valores encontrados para a condutividade térmica da terra utilizada para a
produção de adobes variam entre 0,25 W/mK (BAHADORI e HAGHIGHAT,
1985 apud ALVARENGA, 1990) e 1,10 W/mK (MOITA, 2010, p.195).

•

De acordo com Moita (2010), a densidade do solo compactado - material
utilizado na taipa de pilão - varia entre, 2000 Kg/m3 e 1800 Kg/m3. A
condutividade térmica desses materiais é, respectivamente, 1,10 W/mK
(MOITA, 2010, p.195) e 1,40 W/mK (MOITA, 2010, p.200); e, o calor
específico, 1476 J/kgK (MOITA, 2010, p.195) e 792 J/kgK (MOITA, 2010,
p.200)42.

•

De acordo com Ferreira (2003) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo (2007 apud Ecol-tijolo Projetos e Produtos ecológicos), a
densidade do solo-cimento compactado43 - material utilizado na fabricação de
blocos de terra comprimida (BTC) e, também, na taipa de pilão - varia,
respectivamente, entre1868 Kg/m3 e 1713 Kg/m3.

•

A condutividade térmica do solo-cimento compactado varia entre 0,49 W/mK
(FERREIRA,

2003)

e

0,65

W/mK

(INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS, 2007 apud Ecol-tijolo Projetos e Produtos ecológicos); e
seu calor específico, entre 750 J/kgK e 800 J/kgK.

42

O autor não informa a granulometria e o teor ótimo de umidade para a compactação dos
materiais para os quais apresenta dados sobre a densidade e sobre as propriedades
térmicas.

43

Nenhum dos autores informa a granulometria do solo ensaiado, a quantidade de cimento
presente na mistura e a umidade ideal para compactação da mistura.
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Tabela 21 – Propriedades térmicas
Nº de
identificação

Descrição (*)

Densidade
3
[Kg/m ]

Condutividade
térmica
[W/m×K]

Calor específico
[J/kg×K]

Material nº 1

Terra para adobe

1000

0.25

840

Material nº 2

Terra para adobe

2000

0.78

576

Material nº 3

Terra para adobe

1698

0.52

1005

Material nº 4

Alvenaria de bloco de adobe

1700

0.56

1001

Material nº 5

Alvenaria de bloco de adobe com palha

1000

0.35

1001

Material nº 6

Taipa, terra, adobe pesado

2000

1.10

1476

Material nº 7

Terra crua

1800

1.05

1001

Material nº 8

Solo compactado

1800

1.40

792

Material nº 9

Solo-cimento (compactado)

1868

0.49

750

Material nº 10

Solo-cimento (compactado)

1713

0.65

800

Fonte: elaborado pela autora com dados de BAHADORI e HAGHIGHAT (1985 apud
ALVARENGA, 1990); IZARD e GUYOT (1980 apud ALVARENGA, 1990); MAZRIA (1979,
p.141 apud MONQUIN, 2005, p.96); Moita (2010, p.195, 200); FERREIRA (2003) e Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (2007 apud www.ecol-tijolo.eco.br)

Para a caracterização pelo ‘Método detalhado’, foram realizadas simulações
computacionais de três edificações: uma residência concebida para ser construída
com alvenaria de adobe, uma construção concebida para ser realizada com
alvenaria de bloco vazado de solo-cimento e uma residência concebida para ser
construída com taipa de pilão.
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4.1 Tipologia ’Ishikawa’
A tipologia 'Ishikawa' nasceu de um estudo realizado a pedido de Maura Ishikawa,
em 2011. Foi elaborada de acordo com o Código de Obras da cidade de Piracaia, no
interior de São Paulo, e de acordo com o Departamento de Urbanização e
Fiscalização do Loteamento 'Ecovila Clareando' (DUFIC).
É composta por um núcleo principal de aproximadamente 25m2, onde se localizam a
caixa d'água, o quadro de distribuição de energia e as saídas de águas cinzas e
negras: existem duas variações (Figura 20) do núcleo principal - opção com 1
banheiro (np-1) e opção com 1 banheiro e 1 lavabo (np-2).

Figura 20 – Variações do núcleo principal da tipologia ‘Ishikawa’

lavanderia
banheiro

cozinha

np-1

lavanderia

banheiro

cozinha

lavabo

np-2

3

Fonte: elaborado pela própria autora
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Entre meados de 2012 e início de 2014, uma variação da tipologia 'Ishikawa' foi
construída em Ibiúna, no interior do Estado de São Paulo: a Residência ‘Renato
Cortez’ (Figura 21).

Figura 21 – Variação da tipologia ‘Ishikawa’: Residência ‘Renato Cortez’

projeção da cobertura

0

3

Fonte: elaborado pela própria autora

A Residência ‘Renato Cortez’ (Figura 22) foi escolhida como objeto de estudo para a
caracterização do desempenho térmico da alvenaria adobe44: os blocos utilizados na
construção foram produzidos com terra do próprio terreno.
A obra foi iniciada e concluída, durante o curso.

44

Para as coberturas, considerou-se: telha cerâmica, isolante térmico e forro de madeira.
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Figura 22 – Residência Renato Cortez

Legenda: Adobes e blocos de concreto utilizados como alvenaria de vedação.

Fonte: Renato Cortez

Foram encontrados, em literatura, seis dados sobre as propriedades térmicas da
terra utilizada para a produção de adobes (Tabela 6). À cada dado, foi associado um
sistema construtivo e, cada sistema construtivo, recebeu um número de
identificação, conforme a Tabela 11. A espessura mínima45 foi definida de acordo
com os resultados da caracterização pelo ‘Método simplificado’.

45

Desconsiderou-se o revestimento interno e o revestimento externo.
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Tabela 11 – Número de identificação dos sistemas construtivos simulados para a Tipologia
‘Ishikawa’
Descrição

Sistema construtivo
(nº de identificação)

Material
(nº de identificação)

Espessura
[cm]

Nº 1

Nº 1

20

Nº 2

Nº 2

20

Nº 3

Nº 3

15

Nº 4

Nº 4

15

Nº 5

Nº 5

15

Nº 6

Nº 6

30

Alvenaria de adobe

Fonte: elaborado pela autora com base na Tabela 6

No total, foram realizadas seis séries de simulações computacionais para a
Residência ‘Renato Cortez’, cada uma associada a um sistema construtivo que, por
sua vez, está associado a um material (Tabela 12).

Tabela 12 – Propriedades térmicas da terra utilizada na produção de adobes
Sistema
construtivo

Descrição
Fonte: Tabela 6

Densidade
3
[Kg/m ]

Condutividade
térmica
[W/m×K]

Calor específico
[J/kg×K]

Nº 1

Terra para adobe

1000

0.25

840

Nº 2

Terra para adobe

2000

0.78

576

Nº 3

Terra para adobe

1698

0.52

1005

Nº 4

Alvenaria de bloco de adobe

1700

0.56

1001

Nº 5

Alvenaria de bloco de adobe
com palha

1000

0.35

1001

Nº 6-A

Taipa, terra, adobe pesado

2000

1.10

1476

Fonte: elaborado pela autora com dados de Bahadori e Haghighat (1985 apud
ALVARENGA), Izard e Guyot (1980 apud ALVARENGA), Mazria (1979, p.141 apud
MONQUIN, 2005, p.96), Moita (2010, p.195)

Para a avaliação do desempenho térmico no dia típico de verão, foi escolhido o
ambiente térmico 4, enquanto que, para o dia típico de inverno, o ambiente térmico 1
(Figura 23): as escolhas levaram em consideração as recomendações da norma
ABNT (2013).
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Figura 23 – Modelagem de ambientes térmicos, para a Residência ‘Renato Cortez’

Fonte: elaborado pela própria autora

Na Tabela 13, encontram-se informações sobre a orientação e a cor das fachadas.
Tabela 13 - Cor da fachada, orientação da fachada e tamanho da abertura das zonas
térmicas escolhidas para a avaliação do desempenho da alvenaria de adobe
Zona térmica avaliada

Cor da fachada

Orientação da fachada

1

Vermelho escuro (α = 0,7)

Leste

4

Vermelho escuro (α = 0,7)

Oeste

Fonte: elaborado pela autora
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4.2 Residência ‘Nakamura’
A Residência ‘Nakamura’ (Figura 24) foi elaborada de acordo com o Código de
Obras da cidade de Piracaia, no interior de São Paulo e de acordo com o
Departamento de Urbanização e Fiscalização do Loteamento 'Ecovila Clareando'
(DUFIC). Foi escolhida como objeto de estudo para a caracterização do
desempenho térmico da alvenaria de bloco vazado de solo-cimento46, porque seus
proprietários apoiaram financeiramente a autora, que aqui vos reporta, por meio do
pagamento das mensalidades do curso de mestrado e permitiram que a obra fosse
um estudo de caso. A obra foi iniciada em 2013 e está em andamento (Figura 25).

Figura 24 – Planta da Residência ‘Nakamura’

Fonte: elaborado pela própria autora

46

Para as coberturas, considerou-se: telha cerâmica, isolante térmico e forro de madeira.
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Figura 25 – Fotos da Residência ‘Nakamura’

Fonte: arquivo pessoal

Foram encontrados, em literatura, dois dados sobre as propriedades térmicas da
terra utilizada para a produção de blocos vazados de solo-cimento (Tabela 6). À
cada dado, foi associado um sistema construtivo e, cada sistema construtivo,
recebeu um número de identificação, conforme a Tabela 1447.

47

Foram adotadas as dimensões do fabricantes e, desconsiderados, os revestimentos
internos e externos. As dimensões dos fabricantes são: 30 cm de comprimento, 15 cm de
largura e 7,5 cm de espessura, com dois furos de 9 cm de diâmetro.
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Tabela 14 – Número de identificação dos sistemas construtivos simulados para a
Residência ‘Nakamura’
Descrição

Sistema construtivo
(nº de identificação)

Material
(nº de identificação)

Espessura
[cm]

Nº 9

Nº 9

15

Nº 10

Nº 10

15

Alvenaria de
bloco vazado de solo-cimento

Fonte: elaborado pela autora com dados da Tabela 6

No total, foram realizadas duas séries de simulações computacionais para a
Residência ‘Nakamura’, cada uma associada a um sistema construtivo que, por sua
vez, está associado a um material (Tabela 15).

Tabela 15 – Propriedades térmicas da terra utilizada na produção de blocos vazados de
solo-cimento
Sistema
construtivo

Descrição

densidade
3
[kg/m ]

condutividade térmica
[W/m×K]

calor específico
[J/kg×K]

Nº 9

solo-cimento
(compactado)

1868

0.49

750

Nº 10

solo-cimento
(compactado)

1713

0.65

800

Fonte: elaborado pela autora com dados de Ferreira (2003) e IPT (2007)

Tanto para o dia típico de verão quanto para o dia típico de inverno da cidade de
São Paulo, o ambiente térmico escolhido para a avaliação do desempenho térmico
da Residência ‘Nakamura’ foi ambiente térmico 1 (Figura 26): as escolhas levaram
em consideração as recomendações da norma ABNT (2013) e o tempo de
permanência no recinto, já que o ambiente térmico 2 é o banheiro e o ambiente
térmico 3, a lavanderia48.

48

A cozinha e a sala de estar compõe um outro volume, que não foi objeto de estudo do
presente trabalho.
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Figura 26 – Modelagem de ambientes térmicos, para a Residência Nakamura

Fonte: elaborado pela própria autora

Na Tabela 16, encontram-se informações sobre a orientação e a cor das fachadas.
Tabela 16 – Cor da fachada, orientação da fachada e tamanho da abertura das zonas
térmicas escolhidas para a avaliação do desempenho da alvenaria de bloco vazado de solocimento
Zona térmica avaliada

Cor da fachada

Orientação da fachada

1

Marrom claro (α = 0,7)

Norte

Fonte: elaborado pela autora
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4.3 Sítio da Ressaca
A casa do Sítio da Ressaca (Figura 27) localiza-se no antigo caminho de Santo
Amaro, na atual Rua Nadra Raffoul Mokodsi, no bairro do Jabaquara. De acordo
com as informações fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, a construção
data, provavelmente, de 1719, ano inscrito na verga de sua porta principal.
A casa do Sítio da Ressaca foi escolhida como objeto de estudo para a
caracterização da taipa de pilão, mais especificadamente, para a comparação entre
o desempenho térmico do solo compactado e o desempenho térmico do solocimento. Foi, também, escolhida para a avaliação da influência da cor da fachada,
no desempenho térmico da habitação.
Figura 27 – Casa do Sítio da Ressaca

Fonte: http://www.museudacidade.sp.gov.br/
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Foram encontrados, em literatura, quatro dados sobre as propriedades térmicas da
terra utilizada na taipa de pilão (Tabela 6). À cada dado, foi associado um sistema
construtivo e, cada sistema construtivo, recebeu um número de identificação,
conforme a Tabela 17. A espessura mínima49 foi definida de acordo com os
resultados da caracterização pelo ‘Método simplificado’.

Tabela 17 – Número de identificação dos sistemas construtivos simulados para a ‘Casa do
Sítio da Ressaca’
Descrição

Sistema construtivo
(nº de identificação)

Material
(nº de identificação)

Espessura
[cm]

Nº 6-M

Nº 6

30

Nº 8

Nº 8

35

Nº 9-M_30

Nº 9

30

Nº 10-M_30

Nº 10

30

Taipa de pilão de solo
compactado

Taipa de pilão de solo-cimento

Fonte: elaborado pela autora com dados da Tabela 6

No total, foram realizadas quatro séries de simulações computacionais para a ‘Casa
do Sítio da Ressaca’, cada uma associada a um sistema construtivo que, por sua
vez, está associado a um material (Tabela 18).

Tabela 18 – Propriedades térmicas da terra utilizada na taipa de pilão
Sistema
construtivo

Descrição

Densidade
3
[Kg/m ]

Condutividade térmica
[W/m×K]

Calor específico
[J/kg×K]

Nº 6-M

Taipa, terra, adobe
pesado

2000

1.10

1476

Nº 8

Solo compactado

1800

1.40

792

Nº 9-M

Solo-cimento
(compactado)

1868

0.49

750

Nº 10-M

Solo-cimento
(compactado)

1713

0.65

800

Fonte: elaborado pela autora com dados de Moita (2010, p.195), Ferreira (2003) e IPT (2007)

49

Desconsiderou-se o revestimento interno e o revestimento externo.
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Para a avaliação do desempenho térmico no dia típico de verão, foi escolhido o
ambiente térmico 3, enquanto que, para o dia típico de inverno, o ambiente térmico 4
(Figura 28): as escolhas levaram em consideração as recomendações da norma
ABNT (2013).

Figura 28 – Modelagem de ambientes térmicos, para o Sítio da Ressaca

Fonte: elaborado pela própria autora

Na Tabela 19, encontram-se informações sobre a orientação e a cor das fachadas.

Tabela 19 – Orientação da fachada e tamanho da abertura das zonas térmicas escolhidas
para a avaliação do desempenho da taipa de pilão
Zona térmica avaliada

Cor da fachada

Orientação da fachada

3

Branco (α = 0,3)

Noroeste

4

Branco (α = 0,3)

Sudeste

Fonte: elaborado pela autora
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5 RESULTADOS

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos por meio da avaliação de
desempenho térmico pelo ‘Método simplificado’ e pelo ‘Método detalhado’.

5.1 Método simplificado
Verificou-se que a alvenaria de bloco vazado de solo-cimento - produzida com os
materiais nº 9 e 10 - apresenta transmitância térmica e capacidade térmica
adequada para todas as zonas bioclimáticas brasileiras (Tabela 22).

Tabela 22 – Avaliação do desempenho da alvenaria de bloco vazado de solo-cimento
Descrição
alvenaria de
bloco vazado de solocimento

Desempenho

U
2
[W/m K]

CT
2
[kJ/m K]

Nº de
identificação

Espessura
[m]

Nº 9

1.57

210

M

Nº 10

1.78

206

M

Zonas
bioclimaticas
1e2
U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas
3a8
α ≤ 0.6 α > 0.6

Zonas
bioclimaticas 1 a 7
CT ≥ 130

U ≤ 3.7

U ≤ 2.5

M

M

M

1.57

M

M

M

1.78

Fonte: elaborado pela autora, com base nos métodos de calculo da norma (ABNT,
2005:2005) e de acordo com os critérios de desempenho da norma (ABNT, 15575:2013)

Assim como a parede monolítica de solo-cimento que, produzida com os materiais
nº 9 e 10, é adequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras, tanto com 15cm de
espessura, quanto com 30 cm de espessura (Tabela 23).
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Tabela 23 – Avaliação do desempenho da parede monolítica de solo-cimento
Descrição
Taipa de pilão
(solo cimento)

Desempenho

U
2
[W/m K]

CT
2
[kJ/m K]

Nº de
identificação

Espessura
[m]

Nº 9-M

0.15

2.10

210

Nº 9-M

0.30

1.28

Nº 10-M

0.15

Nº 10-M

0.30

Zonas
bioclimaticas
1e2
U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas
3a8
α ≤ 0.6 α > 0.6

Zonas
bioclimaticas 1 a 7
CT ≥ 130

U ≤ 3.7

U ≤ 2.5

M

M

M

M

420

M

M

M

M

2.50

206

M

M

M

M

1.58

411

M

M

M

M

Fonte: elaborado pela autora, com base nos métodos de calculo da norma (ABNT,
2005:2005) e de acordo com os critérios de desempenho da norma (ABNT, 15575:2013)

A alvenaria de adobe também é adequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras
(Tabela 24), contudo observa-se que:
1) a alvenaria de adobe produzida com o material nº 1 deve ter no mínimo 20cm
de espessura, porque espessuras menores não atendem ao critério CT;
2) a alvenaria de adobe produzida com o material nº 2 de no mínimo 20cm de
espessura, porque espessuras menores não atendem ao critério U;
3) a alvenaria de adobe de 15 cm de espessura, produzida com os materiais nº
3, 4 e 5, é adequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras;
4) a alvenaria de adobe produzida com o material nº 6 deve ter no mínimo 30cm
de espessura, porque espessuras menores não atendem ao critério U.
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Tabela 24 – Avaliação do desempenho da parede de alvenaria de adobe
Descrição

Desempenho

Alvenaria de adobe
U
2
[W/m K]
Nº de
identificação

CT
2
[kJ/m K]

Espessura
[m]

Zonas
bioclimaticas
1e2
U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas
3a8
α ≤ 0.6

α > 0.6

U ≤ 3.7

U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas 1 a 7

CT ≥ 130

Nº 1

0.15

1.30

126

M

M

M

não atende

Nº 1

0.20

1.03

168

M

M

M

M

Nº 2

0.15

2.76

173

não atende

M

não
atende

M

Nº 2

0.20

2.35

230

M

M

M

M

Nº 3

0.15

2.18

255

M

M

M

M

Nº 4

0.15

2.28

255

M

M

M

M

Nº 5

0.15

1.67

150

M

M

M

M

Nº 6

0.15

3.26

238

não atende

M

não
atende

M

Nº 6

0.30

2.26

475

M

M

M

M

Fonte: elaborado pela autora, com base nos métodos de calculo da norma (ABNT,
2005:2005) e de acordo com os critérios de desempenho da norma (ABNT, 15575:2013)

Quanto à taipa de pilão, verificou-se (Tabela 25) que:
1) a taipa de pilão de 30 cm de espessura, produzida com o material nº 6, é
adequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras;
2) a taipa de pilão de 30 cm de espessura, produzida com o material nº 8, não é
adequada para as zonas bioclimáticas 1 e 2;
3) a taipa de pilão de 30 cm de espessura, produzida com o material nº 8,
precisa ser pintada de cor clara (α ≤ 0,6), para que seja adequadas as zonas
bioclimáticas 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
4) a taipa de pilão de 35 cm de espessura, produzida com o material nº 8, é
adequada a todas as zonas bioclimáticas brasileiras.
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Tabela 25 – Avaliação do desempenho da taipa de pilão (solo compactado)
Descrição
Taipa de pilão
(solo compactado)
Nº de
identificação

Espessura
[m]

Desempenho

U
2
[W/m K]

CT
2
[kJ/m K]

Zonas
bioclimaticas
1e2
U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas
3a8
α ≤ 0.6 α > 0.6
U ≤ 3.7

U ≤ 2.5

Zonas
bioclimaticas 1 a 7
CT ≥ 130

Nº 6

0.30

2.26

475

M

M

M

M

Nº 8

0.30

2.60

428

não atende

M

não
atende

M

Nº 8

0.35

2.38

499

M

M

M

M

Fonte: elaborado pela autora, com base nos métodos de calculo da norma (ABNT,
2005:2005) e de acordo com os critérios de desempenho da norma (ABNT, 15575:2013)
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Método
detalhado
5.25.2
Método
detalhado
5.2.1 Residência ‘Renato Cortez’
5.2.1 Residência ‘Renato Cortez’
condiçõesde
de verão,
verão, tanto
construtivo
nº 1 nº
quanto
ao nº 2 ao
apresentam
EmEm
condições
tantoo osistema
sistema
construtivo
1 quanto
nº 2
50
nível de desempenho
‘mínimo’, quando
ocorre
1 ren/h
. 1 ren/h27.
apresentaram
nível de desempenho
‘mínimo’,
quando
ocorre

Na Na
Tabela
26, 26,
estáestá
registrado
a Ti,a máx.
para
cada
uma
dasdas
situações
simuladas:
as as
Tabela
registrado
Ti, máx.
para
cada
uma
situações
simuladas:
simulações
simulaçõescomputacionais
computacionaisevidenciam
evidenciamque,
que,se seconstruída
construídacom
como sistema
o sistema
construtivo
nº 1,
apresentará
Ti, Ti,
máx.
menor
do do
queque
se construída
comcom
construtivo
nº a1,residência
a residência
apresentará
máx.
menor
se construída
o sistema
construtivo
nº 2,
ilustra
o Gráfico
4. 2.
o sistema
construtivo
nºconforme
2, conforme
ilustra
o Gráfico

Gráfico 4 - Resultado da simulação computacional para os sistemas construtivos nº 1 e 2
Gráfico 2 – Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 1 e 2
Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

1

não

1

30.2

31.9

-1.7

2

não

1

30.7

31.9

-1.2

sistema
construtivo

alvenaria de
adobe 20 cm

Desempenho (VERÃO)

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

50

27

Condição padrão para as simulações computacionais, de acordo com a ABNT (2013).

Condição padrão para as simulações computacionais, de acordo com a ABNT (2013).
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Em condições de inverno, tanto a alvenaria nº 1 quanto a nº 2 apresentaram nível de
Em desempenho
condições de ‘intermediário’,
inverno, tanto aquando
alvenaria
nº 11quanto
ocorre
ren/h51a. nº 2 apresentaram nível de
desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h28.
Na Tabela 27, está registrado a Ti, mín. para cada uma das situações simuladas: as
Na Tabela
27, está
registrado a Ti,evidenciam
mín. para cada
situações simuladas:
as
simulações
computacionais
que,uma
sedas
construída
com o sistema
simulações
computacionais
evidenciam
que,
comse oforsistema
construtivo
nº 1, a residência
apresentará
Ti, se
min.construída
maior do que
construída
construtivo
nº 2, a construtivo
residência nº
apresentará
Ti,ilustra
min. o
menor
do3.que se for construída
com o sistema
2, conforme
Gráfico
com o sistema construtivo nº 1, conforme ilustra o Gráfico 5.

Gráfico 3 – Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 1 e 2
Gráfico 5 - Resultado da simulação computacional para os sistemas construtivos nº 1 e 2

Dia típico de inverno
20
16
13
9
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

1

não

1

12.6

6.3

-6.3

2

não

1

12.0

6.3

-5.7

sistema
construtivo

alvenaria de
adobe 20 cm

Desempenho (INVERNO)

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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condições
verão,
tanto
o sistema
construtivo
3 quanto
a nº
a nº
EmEm
condições
de de
verão,
tanto
o sistema
construtivo
nº nº
3 quanto
a nº
4 e4 ae nº
5 5
29. 52 .
apresentaram
nível
desempenho
‘mínimo’,
quando
ocorre
1 ren/h
apresentaram
nível
de de
desempenho
‘mínimo’,
quando
ocorre
1 ren/h

Na Na
Tabela
26, 26,
estáestá
registrado
a Ti,a máx.
para
cada
uma
dasdas
situações
simuladas:
as as
Tabela
registrado
Ti, máx.
para
cada
uma
situações
simuladas:
simulações
computacionais
evidenciam
queque
os os
sistemas
construtivos
nº nº
3 e3 nº
4 4
simulações
computacionais
evidenciam
sistemas
construtivos
e nº
apresentam
desempenho
térmico
quase
idênticos
e que,
se se
a habitação
for for
apresentam
desempenho
térmico
quase
idênticos
e que,
a habitação
construída
com
umum
deles,
a Ti,
máxmáx
será
menor
do do
queque
se se
for for
construída
com
o o
construída
com
deles,
a Ti,
será
menor
construída
com
sistema
construtivo
nº 5,
ilustra
o Gráfico
6. 4.
sistema
construtivo
nºconforme
5, conforme
ilustra
o Gráfico

Gráfico 6 - Resultado da simulação computacional para os sistemas construtivos nº 3, 4 e 5
Gráfico 4 – Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 3, 4 e 5
Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

3

não

1

30.4

31.9

-1.5

4

não

1

30.5

31.9

-1.4

5

não

1

30.8

31.9

-1.1

sistema
construtivo

alvenaria de
adobe 15 cm

Desempenho (VERÃO)

Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidosobtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com computacional
o software Energy
Plus
Energy Plus
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Em condições de inverno, a alvenaria nº 3, a nº 4 e a nº 5, apresentaram nível de
Em condições de inverno, a alvenaria nº 3, a nº 4 e53a nº 5, apresentaram nível de
desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h .
desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h30.
Tabela
está
registrado
a Ti,
mín.
para
cada
uma
situações
simuladas:
NaNa
Tabela
27,27,
está
registrado
a Ti,
mín.
para
cada
uma
dasdas
situações
simuladas:
as as
simulaçõescomputacionais
computacionais evidenciam
evidenciam que,
que, se
se construída
construída com
com oos sistema
sistemas
simulações
construtivos
ou nº , aapresentará
residência Ti,
apresentará
Ti,do
min.
que se for
construtivo
nº 5,nºa 3residência
min. menor
quemaior
se fordoconstruída
construída
comconstrutivos
o sistema construtivo
5, conforme
ilustra
o Gráfico
com
os sistemas
nº 3 ou nº nº
4, conforme
ilustra
o Gráfico
7. 5.

Gráfico
7 -5Resultado
da da
simulação
computacional
para os
sistemas construtivos
Gráfico
– Resultado
simulação
para os sistemas
construtivos
nº 3, 4 e 5 nº 3, 4 e 5
Dia típico de inverno
20
16
13
9
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

3

não

1

12.2

6.3

-5.9

4

não

1

12.2

6.3

-5.9

5

não

1

11.9

6.3

-5.6

sistema
construtivo

alvenaria de
adobe 15 cm

Desempenho (INVERNO)

Fonte:elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidosobtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com computacional
o software Energy
Plus
Energy Plus
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Em condições de verão, tanto a alvenaria nº 6 apresentou nível de desempenho
Em condições de verão, tanto a alvenaria nº 6 apresentou nível de desempenho
54
‘mínimo’, quando ocorre 1 ren/h
, conforme ilustra o Gráfico 6.
31
‘mínimo’, quando ocorre 1 ren/h , conforme ilustra o Gráfico 8.
Tabela
registrado
a Te,
máx.
cada
situações
simuladas.
Na Na
Tabela
26, 26,
estáestá
registrado
a Te,
máx.
parapara
cada
umauma
dasdas
situações
simuladas.

Gráfico
8 Resultado
- Resultadodadasimulação
simulaçãocomputacional
computacionalpara
parao osistema
sistemaconstrutivo
construtivonºnº6 6
Gráfico
6–
Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sistema
construtivo

alvenaria de
adobe 30 cm

6

Desempenho (VERÃO)

sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

não

1

29.5

31.9

-2.4

Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com dados
obtidos obtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com dados
com computacional
o software Energy
Plus
Energy Plus
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Em condições de inverno, a alvenaria nº 6, apresentou nível de desempenho
Em condições de inverno, a alvenaria nº 6, apresentou nível de desempenho
‘superior’, quando ocorre 1 ren/h55, conforme ilustra o Gráfico 7.
‘superior’, quando ocorre 1 ren/h32, conforme ilustra o Gráfico 9.
NaTabela
Tabela
27,
está
registrado
mín.
para
cada
uma
das
situações
simuladas.
Na
27,
está
registrado
aa
Ti,Ti,
mín.
para
cada
uma
das
situações
simuladas.

Gráfico 9 - Resultado da simulação computacional para os sistemas construtivos nº 6
Gráfico 7 – Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 6
Dia típico de inverno
18
15
12
8
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição

sistema
construtivo
alvenaria de
adobe 30 cm

6

Desempenho (INVERNO)

sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

não

1

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

6.3

6.3

Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidos obtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com computacional
o software Energy
Plus
Energy Plus
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Tabela 26 – Avaliação do desempenho térmico da Residência ‘Renato Cortez’, para o dia
típico de verão
Descrição
Sistema construtivo

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Desempenho (verão)

Sombreamento

Taxa de renovação
de ar [ren/h]

Ti, max
[ºC]

Te, max
[ºC]

Nível de
desempenho

Não

1

30.2

31.9

M

Sim

1

29.8

31.9

M

Não

5

30.7

31.9

M

Sim

5

30.5

31.9

M

Não

1

30.7

31.9

M

Sim

1

30.4

31.9

M

Não

5

30.8

31.9

M

Sim

5

30.8

31.9

M

Não

1

30.4

31.9

M

Sim

1

30.2

31.9

M

Não

5

30.8

31.9

M

Sim

5

30.6

31.9

M

Não

1

30.5

31.9

M

Sim

1

30.2

31.9

M

Não

5

30.8

31.9

M

Sim

5

30.7

31.9

M

Não

1

30.8

31.9

M

Sim

1

30.5

31.9

M

Não

5

31.0

31.9

M

Sim

5

30.9

31.9

M

Não

1

29.5

31.9

M

Sim

1

29.3

31.9

M

Não

5

30.3

31.9

M

Sim

5

30.1

31.9

M

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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Tabela 27 – Avaliação do desempenho térmico da Residência ‘Renato Cortez’, para o dia
típico de inverno
Descrição
Sistema construtivo

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Desempenho (verão)

Sombreamento

Taxa de renovação
de ar [ren/h]

Ti, mín
[ºC]

Te, mín
[ºC]

Nível de
desempenho

Não

1

12.6

6.3

I

Sim

1

12.3

6.3

I

Não

5

10.6

6.3

M

Sim

5

10.4

6.3

M

Não

1

12.0

6.3

I

Sim

1

11.6

6.3

I

Não

5

10.3

6.3

M

Sim

5

10.1

6.3

M

Não

1

12.2

6.3

I

Sim

1

11.9

6.3

I

Não

5

10.4

6.3

M

Sim

5

10.2

6.3

M

Não

1

12.2

6.3

I

Sim

1

11.8

6.3

I

Não

5

10.3

6.3

M

Sim

5

10.2

6.3

M

Não

1

11.9

6.3

I

Sim

1

11.6

6.3

I

Não

5

10.1

6.3

M

Sim

5

9.9

6.3

M

Não

1

13.2

6.3

S

Sim

1

12.8

6.3

I

Não

5

11.1

6.3

M

Sim

5

10.9

6.3

M

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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5.2.2
5.2.2Residência
Residência‘Nakamura’
‘Nakamura’

Em condições de verão, tanto o sistema construtivo nº 9 quanto o nº 10 não
atendem os critérios de desempenho, quando ocorre 1 ren/h56.
Em condições de verão, tanto o sistema construtivo nº 9 quanto a nº 10 não
33.situações simuladas: as
Na Tabela
28, está de
registrado
a Ti, máx.
paraocorre
cada uma
das
atendem
os critérios
desempenho,
quando
1 ren/h
simulações computacionais evidenciam que o aumento da taxa de ventilação,
Na Tabela 28, está registrado a Ti, máx. para cada uma das situações simuladas: as
garante nível de desempenho ‘mínimo’, conforme ilustra o Gráfico 8.
simulações computacionais evidenciam que o aumento da taxa de ventilação,
garante nível de desempenho ‘mínimo’, conforme ilustra o Gráfico 10.
Gráfico
para
os sistemas
nº 9 e 10
Gráfico10
8 -– Resultado
Resultado da
da simulação
simulação computacional
para os sistemas
construtivos
nºconstrutivos
9 e 10
Dia típico de verão
33
30
28
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

9

não

1

32.1

31.9

0.2

10

não

1

32.4

31.9

0.5

9

não

5

31.4

31.9

-0.5

10

não

5

31.8

31.9

-0.1

sistema construtivo

alvenaria de
bloco vazado de
solo-cimento

Desempenho (VERÃO)

Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidosobtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com computacional
o software Energy
Plus Energy
Plus

56

De acordo com a norma ABNT (2013), se o ambiente térmico que não atender aos
estabelecidos para o verão, considerando-se 1 ren/h, deve-se realizar a simulação
33critérios
De acordo com a norma ABNT (2013), se o ambiente térmico que não atender aos
novamente, considerando-se a taxa de ventilação de cinco renovações do volume de ar do
critérios estabelecidos para o verão, considerando-se 1 ren/h, deve-se realizar a simulação
ambiente por
hora (5,0 ren/ha–taxa
janela
e janelas
sem sombreamento.
novamente,
considerando-se
detotalmente
ventilaçãoaberta)
de cinco
renovações
do volume de ar do

ambiente por hora (5,0 ren/h – janela totalmente aberta) e janelas sem sombreamento.
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Emcondições
condiçõesdedeinverno,
inverno,tanto
tantoo osistema
sistemaconstrutivo
construtivonºnº9 9quanto
quantoa anºnº1010
Em
apresentaram
nível
desempenho
‘mínimo’,
conforme
ilustra
Gráfico
9.
apresentaram
nível
dede
desempenho
‘mínimo’,
conforme
ilustra
Gráfico
11.

NaNa
Tabela
29,29,
está
registrado
a Ti,
mín.
para
cada
uma
das
situações
simuladas.
Tabela
está
registrado
a Ti,
mín.
para
cada
uma
das
situações
simuladas.

Gráfico
paraconstrutivos
os sistemasnºconstrutivos
nº 9 e 10
Gráfico119 -–Resultado
Resultadoda
dasimulação
simulaçãocomputacional
para os sistemas
9 e 10
Dia típico de inverno
20
16
13
9
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
sombreamento

taxa de
renovação de ar
[ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

9

não

1

10.5

6.3

-4.2

10

não

1

10.2

6.3

-3.9

sistema construtivo

alvenaria de
bloco vazado de
solo-cimento

Desempenho (INVERNO)

Fonte:elaborado
elaborado pela
comcom
dados
obtidosobtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pelaautora,
autora,
dados
com ocomputacional
software Energy
Plus Energy
Plus
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de verão

88

Tabela 28 – Avaliação do desempenho térmico da Residência ‘Nakamura’, para o dia típico
de verão
Descrição
Sistema construtivo

Nº 9

Nº 10

Desempenho (verão)

Sombreamento

Taxa de renovação
de ar [ren/h]

Ti, max
[ºC]

Te, max
[ºC]

Nível de
desempenho

Não

1

32.1

31.9

não atende

Sim

1

31.4

31.9

M

Não

5

31.4

31.9

M

Sim

5

31.1

31.9

M

Não

1

32.4

31.9

não atende

Sim

1

31.7

31.9

M

Não

5

31.8

31.9

M

Sim

5

31.3

31.9

M

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

Tabela 29 – Avaliação do desempenho térmico da Residência ‘Nakamura’, para o dia típico
de inverno
Descrição
Sistema construtivo

Nº 9

Nº 10

Desempenho (inverno)

Sombreamento

Taxa de renovação
de ar [ren/h]

Ti, mín
[ºC]

Te, mín
[ºC]

Nível de
desempenho

Não

1

10.5

6.3

M

Sim

1

10.2

6.3

M

Não

5

8.9

6.3

M

Sim

5

8.8

6.3

M

Não

1

10.2

6.3

M

Sim

1

10.0

6.3

M

Não

5

8.8

6.3

M

Sim

5

8.7

6.3

M

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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5.2.3 Sítio da Ressaca
5.2.3 Sítio da Ressaca

Em
sistema construtivo
construtivo nº
nº 6-M
6-M ee oo sistema
sistema construtivo
construtivonºnº88
Em condições
condições de
de verão,
verão, o
o sistema
apresentam
quando ocorre
ocorre 11 ren/h
ren/h3457..
apresentam desempenho
desempenho ‘intermediário’,
‘intermediário’, quando
Na Tabela
Tabela 30,
30, está
Na
está registrado
registrado aa Ti,
Ti, máx.
máx. para
para cada
cada uma
umadas
dassituações
situaçõessimuladas:
simuladas:as
as
simulações computacionais
computacionais evidenciam
evidenciam que,
que, se
se as
as fachadas
fachadas da
da casa
casa forem
forem pintadas
pintada
simulações
de branco,
branco, aa Ti,
Ti, máx.
máx. será
de
será menor
menor do
do que
que se
se não
não estiverem
estiverem pintadas
pintadas de
de branco,
branco,
conforme ilustra
ilustra oo Gráfico
Gráfico 12.
conforme
10.
12 - Resultado
da simulação
os sistemas
construtivos
GráficoGráfico
10 – Resultado
da simulação
para ospara
sistemas
construtivos
nº 6-Mnºe 6-M
8 e8
Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição

sombreamento

taxa de
renovação de
ar [ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
ma
x
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

α = 0.3

não

1

28.2

31.9

-3.7

8

α = 0.3

não

1

28.5

31.9

-3.4

6-M

α = 0.7

não

1

28.8

31.9

-3.1

8

α = 0.7

não

1

29.2

31.9

-2.7

cor da
fachada

6-M

sistema construtivo

taipa de pilão
de solo
compactado

Desempenho (VERÃO)

Fonte:
pela
autora,
com dados
obtidos
comcomputacional
o software Energy
Plus Energy Plus
Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com dados
obtidos por
simulação
com o software

57
34

Condição padrão
padrão para
para as simulações computacionais,
Condição
computacionais, de
de acordo
acordocom
comaaABNT
ABNT(2013).
(2013).
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Em
construtivo nº
nº 88
Emcondições
condições de
de inverno,
inverno, oo sistema
sistema construtivo
construtivo nº
nº 6-M
6-M e
eo
o sistema
sistema construtivo
apresentam
apresentamnível
nívelde
de desempenho
desempenho ‘intermediário’.
‘intermediário’.
NaTabela
Tabela 31,
31, está
está registrado
registrado aa Ti,
Ti, mín. para cada uma das situações simuladas:
Na
simuladas: as
as
simulações computacionais
computacionais evidenciam
evidenciam aa baixa
baixa amplitude
amplitude térmica da Ti, tanto
simulações
tanto para
para
paredespintadas
pintadasde
de branco,
branco, quanto
quanto para
para paredes
paredes não pintadas de branco, conforme
paredes
conforme
ilustraooGráfico
Gráfico11.
13.
ilustra
13 - Resultado
da simulação
os sistemas
construtivos
Gráfico Gráfico
11 – Resultado
da simulação
para ospara
sistemas
construtivos
nº 6-M nº
e 86-M e 8
Dia típico de inverno
17
14
11
8
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
cor da
fachada

sombreamento

taxa de
renovação de
ar [ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Tei, min
[ºC]

6-M

α = 0.3

não

1

12.1

6.3

-5.8

8

α = 0.3

não

1

11.7

6.3

-5.4

6-M

α = 0.7

não

1

12.5

6.3

-6.2

8

α = 0.7

não

1

12.1

6.3

-5.8

sistema construtivo

taipa de pilão
de solo
compactado

Desempenho (INVERNO)

Fonte:
pela
autora,
comcomputacional
o software Energy
Plus Energy Plus
Fonte:elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidos obtidos
por simulação
com o software
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Em condições de verão, tanto o sistema construtivo nº 9-M_30 quanto o nº 10-M_30
Em condições de verão, tanto o sistema construtivo nº 9-M_30 quanto o nº 10-M_30
apresentam desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h58.
apresentam desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h35.
Na
registrado aaTe,
Te,máx.
máx.
para
cada
uma
situações
simuladas:
NaTabela
Tabela30,
31, está
está registrado
para
cada
uma
dasdas
situações
simuladas:
as
assimulações
simulaçõescomputacionais
computacionais
evidenciam,
fachadas
casaforem
forempintada
pintadadede
evidenciam,
sese
asasfachadas
dadacasa
branco,
se não
não estiverem
estiverem pintadas
pintadas de
debranco,
branco,
branco,a aTi,
Ti, máx.
máx. será
será menor
menor do
do que
que se
conforme
conformeilustra
ilustraooGráfico
Gráfico12.
14.
Gráfico
- Resultado
simulaçãopara
paraos
ossistemas
sistemasconstrutivos
construtivos nº 9-M_30 ee 10-M_30
Gráfico
12 14
– Resultado
dada
simulação
10-M_30
Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
cor da
fachada

sombreamento

taxa de
renovação
de ar [ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

9-M_30

α = 0.3

não

1

28.6

31.9

-3.3

10-M_30

α = 0.3

não

1

28.6

31.9

-3.3

9-M_30

α = 0.7

não

1

29.1

31.9

-2.8

10-M_30

α = 0.7

não

1

29.1

31.9

-2.8

sistema construtivo

taipa de pilão
de
solo-cimento

Desempenho (VERÃO)

Fonte:
elaborado
pela
autora,
comcomputacional
o software com
Energy
Plus Energy Plus
Fonte:
elaborado pela
autora,
comcom
dadosdados
obtidos obtidos
por simulação
o software
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Condição padrão para as simulações computacionais, de acordo com a ABNT (2013).
Condição padrão para as simulações computacionais, de acordo com a ABNT (2013).
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Em condições de inverno, tanto o sistema construtivo nº 9-M_30 quanto o nº 10Em condições de inverno, tanto o sistema construtivo nº 9-M_30 quanto o nº 10M_30
apresentam desempenho ‘intermediário’.
M_30 apresentam desempenho ‘intermediário’.
NaTabela
Tabela31,
31,está
estáregistrado
registrado aa Ti,
Ti, mín. para cada
Na
cada uma
uma das
das situações
situaçõessimuladas:
simuladas:asas
simulações computacionais
computacionais evidenciam
evidenciam a baixa amplitude
simulações
amplitude térmica
térmica do
do arar interior,
interior,
conformeilustra
ilustraooGráfico
Gráfico13.
15.
conforme
Gráfico
- Resultado
simulaçãopara
paraos
ossistemas
sistemasconstrutivos
construtivos nº
nº 9-M_30
9-M_30 e
e 10-M_30
Gráfico
13 15
– Resultado
dada
simulação
10-M_30
Dia típico de inverno
17
14
11
8
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição
cor da
fachada

sombreamento

taxa de
renovação
de ar [ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

9-M_30

α = 0.3

não

1

12.1

6.3

-5.8

10-M_30

α = 0.3

não

1

12.4

6.3

-6.1

9-M_30

α = 0.7

não

1

11.9

6.3

-5.6

10-M_30

α = 0.7

não

1

12.3

6.3

-6

sistema construtivo

taipa de pilão
de
solo-cimento

Desempenho (INVERNO)

Fonte:
pela
autora,
comcomputacional
o software com
Energy
Plus Energy Plus
Fonte:elaborado
elaborado pela
autora,
com com
dadosdados
obtidos obtidos
por simulação
o software
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Em condições de verão, o sistema construtivo nº 6-M e o sistema construtivo nº 9Em condições de verão, o sistema construtivo nº 6-M e o sistema construtivo nº 9M_30 apresentam desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h36
.
M_30 apresentam desempenho ‘intermediário’, quando ocorre 1 ren/h59.
Na Tabela 31, está registrado a Ti, máx. para cada uma das situações simuladas: as
Na
Tabela 30,
está registradoevidenciam
a Ti, máx. para
das situações
simuladas:
simulações
computacionais
que, cada
se a uma
habitação
for construída
com as
o

simulações
computacionais
que,menor
se a habitação
construída com
com oo
sistema construtivos
nº 6-M,evidenciam
a Ti, máx. será
do que se for
for construído
sistema
6-M, a Ti,
máx.
será
menorpintadas
do que se
construído
sistema construtivos
construtivo nºnº9-M_30,
tanto
para
fachadas
de for
branco,
quantocom
parao
sistema
construtivo
nº 9-M_30,
tanto
para fachadas
de branco, quanto para
fachadas
não pintadas
de branco,
conforme
ilustra o pintadas
Gráfico 16.
fachadas não pintadas de branco, conforme ilustra o Gráfico 14.

Gráfico 16 - Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 6-M e 9-M_30

Gráfico 14 – Resultado da simulação para os sistemas construtivos nº 6-M e 9-M_30

Dia típico de verão
32
30
27
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Descrição

sistema construtivo

Desempenho (VERÃO)

cor da
fachada

sombreamento

taxa de
renovação
de ar [ren/h]

Ti,
max
[ºC]

Te,
max
[ºC]

Ti, max - Te, max
[ºC]

taipa de pilão de
solo
compactado

6-M

α = 0.3

não

1

28.2

31.9

-3.7

taipa de pilão de
solo-cimento

9-M_30

α = 0.3

não

1

28.6

31.9

-3.3

taipa de pilão de
solo
compactado

6-M

α = 0.7

não

1

28.8

31.9

-3.1

taipa de pilão de
solo-cimento

9-M_30

α = 0.7

não

1

29.1

31.9

-2.8

Fonte:
pela
autora,
com dados
obtidos
comcomputacional
o software Energy
Plus Energy Plus
Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com dados
obtidos por
simulação
com o software
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36

Condiçãopadrão
padrão para
para as
as simulações
simulações computacionais, de acordo
Condição
acordo com
com aa ABNT
ABNT(2013).
(2013).
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Em condições de inverno, o sistema construtivo nº 6-M e o sistema construtivo nº 8
apresentam nível de desempenho ‘intermediário’.
Na Tabela 31, está registrado a Ti, mín. para cada uma das situações simuladas: as
simulações computacionais evidenciam que, se a habitação for construída com o
sistema construtivos nº 6-M, a Ti, mín. será menor do que se for construído com o
sistema construtivo nº 9-M_30, caso as fachadas estejam pintadas de branco,
contudo, é um diferença pouco significativa. Mas, se as fachadas não estiverem
pintadas de branco, se a habitação for construída com o sistema construtivo nº 9M_30, a Ti, min será significativamente menor do que se a habitação for construída
!108

com o sistema construtivo nº 6-M, conforme ilustra o Gráfico 15.
17 - Resultado
da simulação
os sistemas
construtivos
GráficoGráfico
15 – Resultado
da simulação
para ospara
sistemas
construtivos
nº 6-Mnº
e 86-M e 8
Dia típico de inverno
14.0

13.3

12.7

12.0

1am 3am 5am 7am 9am
Descrição

sistema construtivo

Desempenho (INVERNO)

cor da
fachada

sombreamento

taxa de
renovação
de ar [ren/h]

Ti,
min
[ºC]

Te,
min
[ºC]

Te, min - Ti, min
[ºC]

taipa de pilão de
solo
compactado

6-M

α = 0.3

não

1

12.1

6.3

-5.8

taipa de pilão de
solo-cimento

9-M_30

α = 0.3

não

1

12.1

6.3

-5.8

taipa de pilão de
solo
compactado

6-M

α = 0.7

não

1

12.5

6.3

-6.2

taipa de pilão de
solo-cimento

9-M_30

α = 0.7

não

1

11.9

6.3

-5.6

Fonte: elaborado
elaborado pela
autora,
com dados
obtidos obtidos
por simulação
com o software
Fonte:
pela
autora,
com dados
comcomputacional
o software Energy
Plus Energy Plus

Tabela 31 - Avaliação do desempenho térmico da ‘Casa do Sítio da Ressaca’, para o dia
típico de verão
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Tabela 30 – Avaliação do desempenho térmico da ‘Casa do Sítio da Ressaca’, para o dia
típico de verão
Descrição
Sistema
construtivo

Nº 6-M

Nº 8

Nº 9-M_30

Nº 10-M_30

Cor da
fachada

Desempenho (verão)

Taxa de
Sombreamento renovação de ar
[ren/h]

Ti, max
[ºC]

Te, max
[ºC]

Nível de
desempenho

α = 0.3

Não

1

28.2

31.9

I

α = 0.7

Não

1

28.8

31.9

I

α = 0.3

Não

1

28.5

31.9

I

α = 0.7

Não

1

29.2

31.9

I

α = 0.3

Não

1

28.6

31.9

I

α = 0.7

Não

1

29.1

31.9

I

α = 0.3

Não

1

28.6

31.9

I

α = 0.7

Não

1

29.1

31.9

I

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

Tabela 31 – Avaliação do desempenho térmico da ‘Casa do Sítio da Ressaca’, para o dia
típico de inverno
Descrição
Sistema
construtivo

Nº 6-M

Nº 8

Nº 9-M_30

Nº 10-M_30

Cor da
fachada

Desempenho (verão)

Taxa de
Sombreamento renovação de ar
[ren/h]

Ti, max
[ºC]

Te, max
[ºC]

Nível de
desempenho

α = 0.3

Não

1

12.1

6.3

I

α = 0.7

Não

1

12.5

6.3

I

α = 0.3

Não

1

11.7

6.3

I

α = 0.7

Não

1

12.1

6.3

I

α = 0.3

Não

1

12.1

6.3

I

α = 0.7

Não

1

12.4

6.3

I

α = 0.3

Não

1

11.9

6.3

I

α = 0.7

Não

1

12.3

6.3

I

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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6 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos pelo ‘Método simplificado’ revelaram que tanto a terra crua
quanto o solo-cimento são materiais adequados para a cidade de São Paulo, graças
as suas propriedades térmicas.
Os dados e as informações encontradas em literatura revelaram que, apesar de
alguns autores rejeitarem a hipótese de que a adição de fibras vegetais aumenta a
isolação térmica dos adobes (CHIRAS, 2000, p.130), é correto afirmar que o espaço
vazio - preenchido pelo ar - que constitui as fibras vegetais (SMITH, 2005,p.133)
aumenta a isolação térmica dos adobes, pois a condutividade térmica dos adobes
leves é menor do que a condutividade térmica dos adobes pesados. Ao comparar as
propriedades térmicas da terra crua com as propriedades térmicas solo compactado
chegou-se a conclusão de que a compactação diminui o calor específico - que
representa a energia necessária para variar a temperatura em 1ºC - e aumenta a
condutividade térmica - que é a habilidade de conduzir calor da terra. Já a adição de
cimento influencia na condutividade térmica mais do que influência na densidade e
no calor específico. Chegou-se a essa conclusão, ao comparar as propriedades
térmicas do solo compactado e do solo-cimento: apesar de apresentarem densidade
e calor específico na mesma ordem de grandeza, a condutividade do solo-cimento é
significativamente menor do que a condutividade térmica do solo compactado.
Pelo ‘Método detalhado’, foi possível classificar o desempenho térmico das
habitações escolhidas como estudo de caso e confirmar que, em todas elas, o nível
de desempenho ‘mínimo’ foi atingido tanto no verão quanto no inverno. Contudo, as
simulações computacionais alertam para o fato de que nem sempre o nível de
desempenho obtido pelo ‘Método simplificado’ coincide com o o nível de
desempenho obtido pelo ‘Método detalhado’, o que confirma que o desempenho
térmico de uma edificação não depende apenas das propriedades térmicas dos
sistemas construtivos e que o desenho arquitetônico tem um papel estratégico para
o conforto térmico.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhos futuros poderão:
1) verificar a influência do revestimento apropriado a vedação em terra no
desempenho térmico da edificação
2) associar ensaios de condutividade térmica com ensaios de caracterização
físico-química de solo
3) comparar o desempenho térmico de muros trombes construídos com
alvenaria de adobe, alvenaria de bloco vazado de solo-cimento, parede
monolítica de solo compactado e da parede monolítica do solo-cimento.
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ADENDO A – Ecologia aplicada à arquitetura

I’m ecologist first, an architect second. (Ken Yeang)

1.1 Origem do desenho ecológico
Estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas assumem como
premissa a urgência em avaliar o impacto do ambiente construído na biosfera. A
biosfera é o conjunto formado por todos os ecossistemas do planeta Terra. Cada
ecossistema revela uma unidade espacial específica, gerada e mantida pela
interação entre organismos vivos e realidades físicas. A ciência que estuda o fluxo
de energia e matéria nos ecossistemas é a ecologia.
Junto com as Ciências da Terra e a Cosmologia, a Ecologia é uma das novas
ciências que rompe com o paradigma mecanicista - método científico que consiste
em quebrar fenômenos complexos em pedaços a fim de compreender o
comportamento do todo - e valida a tese de que propriedades essenciais emergem
da relação entre as partes (MORIN, 2009, p.27; CAPRA, 2006, p.20-46).

A Ecologia trata de conexões, interdependências e adaptações criativas.
Ao evidenciar que a arquitetura faz parte do sistema biológico dos seres humanos
(YEANG, 1995; JACOB, 2011, p.494) - sem a qual não teria sido possível a
adaptação da nossa espécie à diversidade climática do planeta que habitamos
(OLGYAY et al, 1998) - e, classificar o espaço construído como um fator biótipo e
não, abiótico, os ecólogos criaram as causas e as condições para que a arquitetura
começasse a ser concebida como um organismo vivo.
De acordo com o paradigma ecológico, o desafio em compreender sistemas vivos
consiste em mapear padrões de organização, descrever as estruturas que
sustentam esses padrões e identificar processos inerentes a relação entre padrão e
estrutura (CAPRA, 2006, p.5-98). Por exemplo, se queremos compreender o papel
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de um animal em um ecossistema, pouco adianta dissecarmos esse animal, o que
precisamos é descobrir quais são as relações que ele estabelece com os outros
animais, incluindo, ainda, as relações que ele estabelece com as plantas e seu
entorno. O mesmo vale para o ambiente construído: se queremos compreender o
impacto do ambiente construído na biosfera precisamos elaborar um diagrama das
interações entre o ambiente construído, o ecossistema e os recursos disponíveis
(YEANG, 1995).
Se até a primeira metade do século XX, a arquitetura mantinha a premissa de que a
implantação da edificação no terreno era a principal - se não, a única - ferramenta de
interação do objeto arquitetônico com a paisagem urbana, com a ascenção da
Ecologia, à antiga discussão sobre forma e função, a luz do pensamento sistêmico,
acrescentou-se perguntas relacionadas aos processos metabólicos inerentes à
transformação do espaço físico (HAWKEN et al., 1999, p.138-140): surgia, assim, a
noção de ciclo de vida da edificação (YEANG, 1995; GAUZIN-MILLER, 2002).
O ciclo de vida da edificação é composto por três fases facilmente identificáveis:
construção, vida útil60 e desmontagem.
O desenho (design) ecológico corresponde a estratégia que antecipa e se
responsabiliza pelo impacto inevitável do ambiente construído na biosfera, por meio
do gerenciamento do fluxo da energia e da matéria (Figura 39) envolvidos no ciclo
de vida da edificação.

60

De acordo com a ABNT (2013), o termo ‘vida útil’ representa o período de tempo em que
um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e
construídos considerando a periodicidade e correta execução dos processos de
manutenção.
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Figura 39 – Diagrama do fluxo de energia e matéria envolvidos no ciclo de vida de uma
edificação
the environmental (to the built system)
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* existent building environmental
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Outputs
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Fonte: elaborado pela autora com dados de Yeang (1995)

1.1.1 Ciclo de vida dos materiais
Estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas assumem como
premissa a urgência em avaliar o impacto do ambiente construído na biosfera, por
isso estimulam iniciativas voltas à análise do ciclo de vida - ACV (Life cycle
assessment - LCA) dos materiais construtivos: o objetivo é comparar o desempenho
ambiental de diferentes produtos e processos, por meio da mensuração do impacto
ambiental do ciclo de vida de cada um.
A ACV baseada nas orientações da norma ABNT NBR ISO 14040 - Gestão
Ambiental - Análise do ciclo de vida - Princípios e estrutura é composta por quatro
etapas: definição do escopo e objetivo; análise de inventário de ciclo de vida - ICV
(Life cycle inventor - LCI); avaliação do impacto de ciclo de vida - AICV (Life cycle
impact assessment - LCIA) e interpretação dos resultados.
Exemplo: em 2010, Marinkovic et al. (2010) publicaram os resultados obtidos por
meio da comparação da ACV de dois tipos de concreto usinado. Os pesquisadores
assumiram que o objetivo era comparar o concreto feito com agregados naturais
provenientes de rios com o concreto feito com uma mistura de areia de rio e
agregados graúdos provenientes da reciclagem do concreto. Com o objetivo
definido, traçaram o escopo da pesquisa: excluíram as fases de construção, uso e
demolição da edificação - por considerarem que são idênticas para os dois tipos de
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concreto usinado - e decidiram que a ACV dos concretos incluiria apenas a
produção e o transporte dos agregados e do cimento até a fábrica e a produção e o
transporte do concreto da fábrica até a obra. No ICV, informaram a origem dos
dados (fluxo de energia e matéria) que seriam utilizados na fase seguinte, a AICV.
Na AICV, eles apresentaram quais seriam as categorias de impacto ambiental que
iriam avaliar, correlacionando as escolhas com os dados obtidos no ICV. No caso,
uma das categorias escolhias pelos pesquisadores foi ‘aquecimento global’, medido
pela emissão CO2. Ao interpretar os dados, Marinkovic et al. (2010) identificaram
que a distância era o fator determinante e, com essa informação, foram capazes de
verificar qual era a distância máxima ideal entre a fábrica de concreto usinado e a
fonte do agregado reciclado para que o impacto ambiental do concreto usinado feito
com uma mistura de areia de rio e agregados graúdos provenientes da reciclagem
do concreto fosse menor do que o impacto ambiental do concreto usinado feito com
agregados naturais provenientes de rios.
Atenção! A ACV é uma ferramenta cujos resultados não devem ser aplicados fora do
contexto, por isso os resultados encontrados por Marinkovic et al. (2010) são válidos
apenas para o estudo de caso realizado e não devem ser replicados,
indiscriminadamente.
Quando aplicada a um modelo linear de produção - ou seja, um processo produtivo
baseado na produção, consumo e descarte de produtos (Figura 40) - com o objetivo
isolado de mensurar o impacto ambiental de um produto ou processo, a ACV é
conhecida como avaliação ‘do berço ao túmulo’ (cradle to grave). Essa é, sem
dúvida, a maneira mais superficial de aplicar a ferramenta, pois não garante que as
três objetivos do desenvolvimento sustentável - eficiência econômica, preservação
ambiental e justiça social (HAWKEN et al., 1999, p.1-19; GAUZIN-MILLER, 2002,
p.16) - sejam alcançados.
Quando aplicada com o intuito de conceber sistemas industriais como ciclos
fechados inspirados na natureza cíclica dos processos ecológicos (HAWKEN et al.,
1999, p.15; CAPRA, 2006) - ou seja, de favorecer o redesenho de parques
industriais que funcionem como um ecossistema industrial no qual uma empresa se
alimenta dos resíduos não tóxicos e úteis da outra (Figura 41) - a ACV é conhecida
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de avaliação ‘do berço ao berço’ (cradle to cradle). Nesses casos, a ferramenta é
utilizada tanto para mapear e identificar insumos de considerável impacto ambiental
quanto para mapear e eliminar desperdícios no processo produtivo (WOMACK e
JONES, 1996 apud HAWKEN et al., 1999, p.117-134), assim como para verificar o
potencial de reuso, remanufatura e reciclagem dos produtos e resíduos gerados.

Figura 40 – Ciclo aberto de produção industrial

Fonte: www.epeabrasil.com

Figura 41 – Ciclo fechado inspirado na natureza cíclica dos processos ecológicos

Fonte: www.epeabrasil.com

A ACV é um instrumento de avaliação quantitativa de efeitos ambientais
(CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL, 2010). Ela permite a composição de um banco de dados relacionado
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à cadeia produtiva da indústria da construção (CPIC) e representa uma ferramenta
que contribui para a sustentabilidade do ambiente construído.
Para que seja possível a elaboração de um banco de dados, a ACV deve estar
associada a uma Declaração Ambiental do Produto - DAP (Environmental Product
Declaration - EPD). A DAP resume o perfil ambiental de um componente, um
produto ou um serviço, fornecendo informações sobre suas propriedades ambientais
de forma padronizada e objetiva, de acordo com as recomendações da norma
internacional ISO 14025 - Environmental labels and declarations - Type III
environmental declarations -- Principles and procedures.
Atenção: a DAP não é um rótulo de qualidade ambiental, pois embora forneça
informações objetivas sobre aspectos ambientais de um produto, não define
exigências ambientais específicas para o produto (INMETRO, 2015).
Exemplo: as ACVs realizadas para DAPs validadas pelo Institut Bauen und Umwelt
e.V., mensuram o impacto ambiental de parâmetros diretamente relacionados à:
aquecimento global [kg CO2 Eq.], camada de ozônio [kg CFC11 Eq.], acidificação [kg
SO2-Eq.], eutrofização [kg (PO4)3- Eq.], ozônio troposférico [kg Etileno Eq.], consumo
de combustíveis fósseis [kg Sb Eq.] e extração de recursos minerais [MJ]. Nelas,
também são encontradas informações sobre o consumo energético envolvido no
processo produtivo e os fluxos de saída de energia e matéria (Figura 42).
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Figura 42 – Resultados de uma ACV, de acordo com o modelo de DAP validado pelo Institut
Bauen und Umwelt e.V.

LCA: Results
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RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: 1 m² installed PU insulation board – thickness of
11.5 cm
Param
eter

Unit

A1 - A3

A4

A5

C2

C3

C4

D

GWP [kg CO2-Eq.]
12
0.298
0.566
0.056
0.103
8.25
-5.05
ODP [kg CFC11-Eq.]
1.85E-5
5.2E-12
9.93E-12
9.78E-13
9.28E-11
8.16E-11
-1.81E-9
AP
[kg SO2-Eq.]
3.07E-2
1.74E-3
2.08E-4
3.27E-4
4.89E-4
3.31E-3
-1.52E-2
3EP [kg (PO4) - Eq.]
4.21E-3
4.15E-4
4.58E-5
7.81E-5
2.58E-5
8.15E-4
-9.25E-4
POCP [kg Ethen Eq.]
1.21E-2
-6.93E-4
1.42E-5
-1.3E-4
2.88E-5
2.22E-4
-1.09E-3
ADPE
[kg Sb Eq.]
1.88E-5
1.11E-8
4.52E-9
2.09E-9
1.42E-8
6.23E-8
-6.03E-7
ADPF
[MJ]
257
4.11
0.186
0.772
1.17
2.03
-68.6
GWP = Global warming potential; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential of land and water; EP =
Caption Eutrophication potential; POCP = Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants; ADPE = Abiotic depletion potential for non
fossil resources; ADPF = Abiotic depletion potential for fossil resources

RESULTS OF THE LCA - RESOURCE USE: 1 m² installed PU insulation board – thickness of 11.5 cm
Parameter

Unit

A1 - A3

A4

A5

C2

C3

C4

D

PERE
PERM
PERT
PENRE
PENRM
PENRT
SM
RSF
NRSF
FW

[MJ]
16.6
[MJ]
0
[MJ]
16.6
0.162
0.024
0.03
0.303
0.131
-8.69
[MJ]
186
[MJ]
89.1
[MJ]
275
4.12
0.237
0.775
1.82
2.29
-81.3
[kg]
[MJ]
0
0
0
0
0
0
0
[MJ]
0
0
0
0
0
0
0
[m³]
PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of
renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of
non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non
Caption
renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use
of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh
water

RESULTS OF THE LCA – OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES:
1 m² installed PU insulation board – thickness of 11.5 cm
Parameter

Unit

A1 - A3

A4

A5

C2

C3

C4

D

HWD
NHWD
RWD
CRU
MFR
MER
EEE
EET

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
0
[kg]
0.08
[kg]
3.74
[MJ]
0
0
0.877
0
0
12.2
[MJ]
0
0
2.41
0
0
33.3
HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed; CRU = Components
Caption
for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical energy; EEE = Exported
thermal energy

*FW, HWD, NHWD, RWD: Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the
methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The material amounts, displayed with
these inventories contribute to 29 % to the production. This is significant, as > 3 % (referring to the mass of the
declared unit). The indicators are not declared (decision of IBU advisory board 2013-01-07).
**SM: Only the foreground system is considered.
***MFR: No credit is given for the amount of recycled steel entering the system without loads.

4

Environmental Product Declaration PU Europe – PU thermal insulation board with multi-layer facing

Fonte: Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido de España
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1.1.2 Avaliação da sustentabilidade da arquitetura
A análise do ciclo de vida das edificações - também conhecida de avaliação da
sustentabilidade da arquitetura (VOSGUERITCHIAN, 2006) - pode ser realizada por
meio de programas que associam banco de dados CPIC com simulações
computacionais de desempenho térmico de edificações (BLUMENSCHEIN).
Por exemplo: a interface gráfica 3D Alcyone, desenvolvida por IZUBA Énegies em
parceira com o Centre d'énergétique de Mines Paris, cria um ambiente virtual plataforma EQUERE - no qual dois softwares - Pleiades+COMFIE - mensuram o
impacto ambiental dos elementos construtivos (Figura 43), ao mesmo tempo em que
simulam o desempenho térmico, dimensionam o sistema de condicionamento
artificial e verificam se a edificação cumpre os requisitos de conforto visual da
certificação francesa High Environmental Quality - HQE e da certificação britânica
Building Research Establishment Environmental Assessment Method - BREEAM.

Figura 43 – Interface gráfica do software EQUERE

Fonte: http://www.izuba.fr/
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Outro exemplo: com o objetivo de fazer cumprir o Procoloco de Kyoto – tratado
internacional que versa sobre a redução das emissões de CO2, discutido e
negociado em 1997, em Kyoto -, pesquisadores japoneses apropriaram-se do
sistema operacional Windows para criar planilhas interativas no Microsoft® Excel. As
planilhas – desenvolvidas para auxiliar os projetistas a reduzir as emissões de CO2
durante todo o ciclo de vida das edificações – compõem as ferramentas do
Comprehensive assessment system for built enrironmental efficiency – CASBEE e
avaliam tanto a qualidade ambiental (environmental quality – Q), quanto a redução
da carga ambiental (environmental load reduction – LQ) das edificações construídas
no Japão.

Assim como o EQUERE e o CASBEE, outros sistemas de avaliação da
sustentabilidade da arquitetura também estão disponíveis na internet para acesso
gratuito por projetistas. Outros, não.
O Leadership in Energy and Environmental Design - LEED, assim como o Selo Casa
Azul da Caixa, por exemplo, são certificações, apenas. Inclusive, para que uma
construção seja avaliada segundo seus critérios, é necessário que seja paga uma
taxa. Ou seja, enquanto o EQUERE e o CASBEE foram concebidos como
ferramentas que auxiliam na tomada de decisão e no processo de especificação de
materiais por parte dos projetistas, o LEED e o Selo Caixa Azul foram criados para
validar a credibilidade de alguns órgãos - no caso do LEED, a organização nãogovernamental americana U.S. Green Building Council (USGBC) e, no caso do Selo
Casa Azul, o banco público brasileiro Caixa Econômica Federal - quanto a sua
capacidade de atestar a qualidade ambiental de um empreendimento. As
certificações validam a credibilidade destes órgãos, ao mesmo tempo que servem
como marketing para os empreendimentos.
O Selo Casa Azul assume a existência de seis categorias de avaliação. São elas:
qualidade urbana, projeto e conforto - categoria na qual se encontram os critérios de
desempenho térmico -, eficiência energética, conservação de recursos materiais,
gestão de água e práticas sociais. Chama a atenção o fato de que a categoria
‘eficiência energética’ não contempla o consumo de energia por sistemas de
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condicionamento artificial. Chama a atenção, também, o fato de que a categoria
‘conservação de recursos materiais’ desconsidere, completamente, os componentes
cerâmicos, visto que os tijolos maciços, os blocos vazados e as tavelas cerâmicas
fazem parte de cultura construtiva brasileira (ELETROBRAS, 2007a). Afinal, é
sabido que o desempenho ambiental dos componentes cerâmicos está diretamente
relacionado ao tipo de forno em que é realizada a queima do material (AKASAKI,
1999).
O que se observa é que a categoria ‘conservação de recursos materiais’ evidencia
que, no Brasil, a principal estratégia para o desenvolvimento sustentável da cadeia
produtiva da indústria da construção civil está relacionada a divulgação do uso do
cimento de alto-forno (CP III) e do cimento pozolânico (CP IV), assim como, do
incentivo a o uso de resíduos de construção e demolição - RCD, principalmente, na
pavimentação. Isso fica evidente não só porque a certificação Selo Casa Azul não
menciona os componentes cerâmicos, como também, porque, apesar de mencionar
os compostos orgânicos voláteis na introdução do texto explicativo da categoria
‘conservação de recursos materiais’, não retoma o assunto no quadro dos critérios
que se propõe avaliar, para certificar um empreendimento como ‘sustentável’.

1.2 Colocação do problema
1.2.1 Aquecimento global
O planeta Terra pode ser visualizado como um sistema fechado, porque o fluxo de
energia entre o sistema solar e o planeta é mínimo e o fluxo de material entre ambos
inexiste. Já a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera, não (CAPRA, 2006,
p.90-97): os ciclos biogeoquímicos revelam que não há uma fronteira exata que
separa a atmosfera, da biosfera, da hidrosfera e da geosfera e que a atmosfera, por
exemplo, é criada, transformada e mantida pelos processos metabólicos da biosfera
(CAPRA, 2006, p.91, 92,173).
O impacto em um sistema fechado pode ser mensurado observando-se o fluxo
interno de matéria e energia, por isso, se queremos avaliar e/ou mensurar nosso
impacto no planeta, podemos comparar a composição química atual da atmosfera
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com a composição química da atmosfera em períodos anteriores. O mesmo pode
ser feito para a biosfera e foi o que fez Rachel Carson, no livro Primavera Silenciosa.
Assumindo-se essa premissa, há algumas décadas, cientistas de todo o mundo vêm
validando a tese de que os principais indicadores de impacto ambiental estão
relacionados a emissão de gases que provocam o aquecimento global (efeito
estufa), a formação do ozônio troposférico (smog), a destruição da camada de
ozônio, a acidificação, assim como, aqueles relacionados às atividades que exaurem
os recursos naturais e à ecotoxidade61.
Segundo diversos autores, o indicador que melhor traduz o impacto ambiental
relacionado ao aquecimento global é a emissão de CO2.

1.2.2.1 Ciclo de vida do cimento
A informação de que o concreto é segundo material mais consumido pela
humanidade (CONCRETO E CONSTRUÇÕES, 2009), superado apenas pela água
(VOSGUERITCHIAN, 2006, p. 131), desperta a atenção. Ainda mais, porque o ciclo
de vida do cimento representa 5% das emissões dos gases do efeito estufa (THE
CEMENT SUSTAINABILITY INITIATIVE, 2002, p.20).
O dióxido de carbono (CO2) - usado como indicador de aquecimento global em
ACVs e em DAPs, assim como em certificações de sustentabilidade do ambiente
construído -, é gerado por processos de combustão, durante os quais grandes
quantidades de CO2 são liberadas na atmosfera.
O Inventário de emissões de gases de efeito estufa associadas aos processos
industriais: produtos minerais, produção de cimento no Estado de São Paulo, 1990 a
2008 revelou que, no caso do cimento, 90% das emissões de CO2 ocorrem durante
a produção do clínquer (SÃO PAULO, 2010). Ou seja, durante a queima de

61

A Ecotoxicologia é uma das diversas áreas da Ciência que contribuem com
conhecimentos imprescindíveis para o monitoramento e controle da poluição, sendo uma
ciência que abrange o estudo quantitativo e qualitativo dos efeitos tóxicos de substâncias
químicas e outras substâncias antropogênicas nos organismos e nos ecossistemas
aquáticos e terrestres.

122

combustível fóssil para o funcionamento do alto forno e durante o processo de
calcinação e descarbonatação da pedra calcária (Figura 44).
Infelizmente, a emissão de GEEs durante a produção do clínquer é inevitável e a
redução da quantidade de clínquer no cimento - além do co-processamento - é a
principal estratégia da Inciativa para a Sustentabilidade do Cimento (The Cement
Sustainable Iniciative - CSI), sob a orientação da entidade World Business Council
for Sustainable Development - WBCSD, (Figura 45): por isso, o uso de cimento de
alto forno (CPIII) e o uso de cimento pozolânico (CPIV) são critérios de avaliação da
sustentabilidade da arquitetura adotados pelo Selo Casa Azul.
Quando o assunto é o impacto ambiental do cimento, a extração de recursos não
renováveis - indicador de alteração do habitat - é outro aspecto relevante, pois a
pasta de cimento endurecida (agregado miúdo) não pode ser nem reaproveitada
nem reciclada - do concreto, o que se reutiliza é o agregado graúdo e não, a pasta
endurecida (MARINKOVIC et al., 2010) - e, por mais que estejam sendo realizadas
ações para diminuir o desperdício de materiais em canteiros de obras - que
ultrapassa 50% da composição média do entulho coletado em diversas cidades
brasileiras (PINTO, 1986 e CARNEIRO et al., 2000 apud LEVY, 2007) -, os resíduos
das argamassas cimentícias e do concreto continuarão sendo enviados para aterros
sanitários, como um resíduo sólido de construção e demolição - RDC. Por causa
disso, o uso de RCD em obras de pavimentação é

- é- um dos critérios de

avaliação da sustentabilidade da arquitetura adotados pelo Selo Casa Azul.
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Figura 7 - Resumo simplificado do processo produtivo do cimento Portland
Figura 44 – Resumo simplificado do processo produtivo do cimento Portland
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Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora

Infelizmente, a emissão de GEE durante a produção do clínquer é inevitável e a
redução da quantidade de clínquer no cimento - além do co-processamento - é a
principal estratégia para reduzir as emissões de CO2 durante o processo produtivo
do cimento (Figura 8): por isso, o uso de cimento de alto forno (CPIII) e o uso de
cimento pozolânico (CPIV) são critérios de avaliação da sustentabilidade da
arquitetura adotados pelo Selo Casa Azul.
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Figura 45 – Efeito da substituição do clínquer por escória de alto-forno (CPIII) e cinzas
volantes (CP IV) na emissão de CO2, durante o ciclo de vida da produção do cimento
Figura 8 - Efeito da substituição do clínquer por escória de alto-forno (CPIII) e cinzas
volantes (CP IV) na emissão de CO2, durante o ciclo de vida da produção do cimento
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sanitários, como um resíduo sólido de construção civil. Por causa disso, o uso de

1.2.3 Compostos orgânicos voláteis
Os compostos orgânicos voláteis - COVs (Volatile organic compounds - VOCs) são
contaminantes químicos que afetam a qualidade do ar interno e contribuem para a
formação de ozônio troposférico (smog), um gás que também provoca efeito de

1.2.3 Compostos orgânicos voláteis

Os compostos orgânicos voláteis - COVs (Volatile organic compounds - VOCs) são
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LOH (2007) explica (Figura 46) que os solventes não fazem parte da pintura após a
LOH (2007) explica (Figura 9) que os solventes não fazem parte da pintura após a
secagem do material e que, nas tintas esmaltes, a óleo e epóxi, sua função é
secagem do material e que, nas tintas esmaltes, a óleo e epóxi, sua função é
dissolver a resina, enquanto que, na tinta PVA, os solventes têm outras funções,
dissolver a resina, enquanto que, na tinta PVA, a resina utilizada é o látex, que é
pois a resina utilizada é o látex, que é solúvel em água.
solúvel em água, e os solventes têm outras funções.
Figura 9 - Composição genérica de tinta petroquímica
Figura 46 – Composição genérica de tinta petroquímica

Fonte: Gnecco apud Loh (2007)
Figura 7.Fonte:
Composição
genérica
tinta
do mercado.
Gnecco
apud de
Loh
(2007)
Fonte: GNECCO apud LOH (2007)

Não é objetivo, agora, discorrer sobre as reações químicas empregadas em
Não é objetivo, agora, discorrer sobre as reações químicas empregadas em
indústrias petroquímicas, contudo é importante notar que as tintas a base de água
indústrias petroquímicas, contudo é importante notar que as tintas a base de água
também liberam COVs (Figura 47) e pontuar que, há pelo menos 500 anos, o uso de
também liberam COVs (Figura 10) e pontuar que, há pelo menos 500 anos, o uso de
resinas faz parte da história da arte: MELO et SUARES (2012) afirmam que, desde o
resinas faz parte da história da arte: MELO et SOARES (2012) afirmam que, desde o
século XIV, hidrocarbonetos são produzidos com o objetivo de se produzir tintas
século XIV, hidrocarbonetos são produzidos com o objetivo de serem utilizados
para expressão artítica.
como veículo [resina] de tintas expressivas4.

4

Figura 8. Composição genérica de vários tipos de tinta.

Tintas utilizadas para expressão
Fonte: artística.
GNECCO et al apud LOH (2007)

observação: a pintura imobiliária que predominou ao longo dos séculos é baseada em materiais
inorgânicos (cal e terra) que não emitem compostos orgânicos voláteis, por isso recomenda-se que
pesquisas relacionadas ao impacto ambiental de revestimentos e à formulação de novos produtos
não esteja restrita a iniciativas da indústria petroquímica.
1.2 Síndrome do Edifício Doente
A Síndrome do Edifício Doente (SED) representa as causas e as consequências de um período em
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Figura 7. Composição genérica de tinta do mercado.
Fonte: GNECCO
apud LOH
(2007) com o tipo de tinta
Figura 10 - Quantidade
de solvente,
de acordo

Figura 47 – Quantidade de solvente, de acordo com o tipo de tinta

Fonte: Gnecco apud Loh (2007)
Figura 8. Composição
genérica
de vários
tipos de tinta.
Fonte: Gnecco
apud
Loh (2007)
Fonte: GNECCO et al apud LOH (2007)
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ADENDO B – Construção natural: vernacular e sustentável

No âmbito da arquitetura, pode-se afirmar que algumas das causas raízes do
elevado impacto ambiental do ambiente construído são: o elevado consumo de
energia e de recursos naturais para a produção de insumos - durante a construção
do edifício -, a elevada produção de resíduos sólidos - durante a construção e a
desmontagem do edifício - e o elevado consumo de energia - durante a vida útil da
edificação. Em outras palavras: o uso de materiais com alto grau de processamento
(ex.: tintas e vernizes), o uso de materiais não biodegradáveis (ex.: cimento) e o
baixo desempenho térmico das edificações construídas nos séculos XX e XXI.
Se engenheiros e arquitetos se apropriassem do termo ‘circuitos curtos de
comercialização’ tal como o fazem os ecólogos (RETIÉRE, 2014) -, eles não
relutariam em assumir que a cadeia produtiva da indústria da construção - CPIC está
baseada em ‘circuitos longos’ - ou seja, cadeias produtivas caracterizadas por
etapas subsequentes, durante as quais diversos insumos passam por algum tipo de
transformação, até que o produto final seja obtido. Exemplo:
A fabricação da tinta envolve um elevado número de matérias-primas. (...)
Parte delas é usada na fabricação de produtos intermediários, como as
resinas e emulsões. (LOH, 2007, p.1469)

Uma vez que o impacto ambiental é acumulativo e que cada uma das etapas
compõem o ciclo de vida do produto, não é difícil perceber que, do ponto de vista do
fluxo de energia e matéria, o desempenho ambiental de ‘circuitos longos’, em geral,
é pior do que o desempenho ambiental de ‘circuitos curtos’.
Se os engenheiros e os arquitetos compreendessem a arquitetura como parte de um
sistema amplo de comunicação não-verbal, como propõe Amos Rapoport (1984),
talvez, compreenderiam melhor a arquitetura sem arquitetos tão bem quista por
Bernard Rudofsky: quem sabe, assim, sem desmerecer os materiais naturais, não
hesitariam em rever a arquitetura moderna à luz da arquitetura vernacular e não
duvidariam de que as pedras, por si só, podem ser usadas nas fundações (rubble
trench), como fazia Frank Lloyd Wright (1867-1959) e tantos outros, antes dele.
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Afinal, há algo de muito errado em casas que ficam insuportavelmente quentes no
verão e insuportavelmente frias no inverno.

2.1 Construção natural
Terra, pedra, madeira, palha e bambu são materiais de construção antigos e novos:
durante milênios, foram os únicos recursos disponíveis para a construção e, até
hoje, nas mais variadas regiões do planeta, existem pessoas que constroem suas
casas com eles.
O uso de materiais altamente processados é relativamente recente. Um século e
meio, talvez. Na realidade, plásticos, metais e fibras sintéticas são apenas um
fragmento no continuum da história da humanidade. Também é recente, o período
de tempo em que as casas deixaram de ser construídas por seus futuros moradores
(auto-construção) e passaram a ser atribuídas a especialistas.
O movimento conhecido como ‘construção natural’ (natural building) floresce
embasado em duas premissas: o uso de materiais naturais e a auto-construção.
Floresce, também, buscando o equilíbrio entre desenvolvimento local62 e
desempenho ambiental e, por isso, assume como estratégia o uso de materiais
locais, de pouco ou nenhum processamento. É isso que a diferencia a construção
natural da arquitetura sustentável validada por órgãos de certificação e a classifica
como um exemplo de arquitetura low tech.
Many people use the therms “natural” and “green building” interchangeably,
and while there are overlaps between the two disciplines, they are really
different. (…) Cob walls, timber-framing, and earthen floors are typical of
natural building, and photovoltaic panels, recycled carpet square, and
engineered lumber are examples of green materials. (YESTERMORROW
DESIGN BUILD SCHOOL, 2008)
‘Low tech’ or low technology architecture promotes certain production and
trasformation processes, minimising mechanical aspects and leaning towards
craftsmanship, in the belief that these processes reduce the impact of mass
production. The concepto f ‘low-tech’ also adresses the sociology of
62

Entendido, aqui, como uma tendência contrária aos processos dominantes (OLIVEIRA,
2001), assim como fenômeno social indissociável do desenvolvimento da economia local, tal
como a agricultura apoiada pela comunidade (community supported agriculture – CSA)
(RETIÉRE, 2014).
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construction and defends organising systems that call for individual craftsmen
or artisan cooperation. The idea has a direct repercussion on the economic
aspects of the production process, for, although it tends to make production
more expensive, the Money goes directly to local producers. (VEGAS et al,
2000, p.35)

A construção natural herdou sua essência da arquitetura vernacular e, por isso,
mesmo quando a razão não faz sentido, confia no uso de materiais naturais.
Os iglus (Figuras 48) são um dos exemplos mais fascinantes de arquitetura
vernacular. São construídos com blocos de gelo e são capazes de garantir que a
temperatura interna na habitação varie entre 10ºC e 20ºC, em regiões em que a
temperatura externa varia entre -20ºC (MURAKAMI e IKAHA, 2008) e -50ºC (MOITA,
2010). Ao mesmo tempo em que revelam a descoberta do uso do gelo como
material construtivo, registram a capacidade humana de moldar o entorno a seu
favor, pois as antecâmaras (Figuras 49) desempenham um papel fundamental no
comportamento térmico da construção.
Figura 48 – Iglu

Fonte: Natural Homes
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Figura 49 – Corte longitudinal de um iglu

Fonte: Moita (2000)

Já os yurts (Figura 50) - também chamados de Ger -, são feitos com madeira e feltro
(KEMERY, 2006; KING, 2002; KUEHN, 2006): são construções que impressionam
pelo contraste entre a simplicidade de sua aparência exterior e a opulência de seu
interior, que revela o estado da arte da carpintaria desse um povo nômade, que
habita o sagrado Deserto de Gobi. A simplicidade de aparência externa dos yurts
esconde o sofisticado processo construtivo (Figura 51) que envolve a transformação
da madeira e da lã de ovelha em componentes construtivos.

Figura 50 – Yurt
À direita, aparência exterior.
À esquerda: detalhe da pintura na porta.

Fonte: Kemery (2006)
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Figura 51 – Ilustração do processo produtivo dos compoentes de um yurt

Fonte: Kemery (2006)

Se ainda resta alguma resistência frente ao fato de que a arquitetura acadêmica tem
algo a aprender com a arquitetura vernacular, é porque são relativamente recentes
as primeiras pesquisas que investigam, por meio de métodos científicos, a relação
entre conforto ambiental e arquitetura vernacular e, mais recente ainda, as que
investigam a relação entre arquitetura vernacular e sustentabilidade.
As primeiras pesquisas sobre a relação entre conforto ambiental e arquitetura
vernacular datam da década de 60 (século XX) e remetem aos irmãos Olygay,
Aladar e Victor. Já as primeiras pesquisas sobre a relação entre arquitetura
vernacular e sustentabilidade, datam do século XXI.
Cita-se-á apenas duas publicações sobre o assunto, que se torna cada vez mais
frequente em âmbito acadêmico: o relatório Evaluating Environmental Performance
of Vernacular Architecture through CASBEE e o relatório VERSUS, Heritage for
Tomorrow - Vernacular knowledge for sustainable architecture.
Em 2008, Shuzo Murakami e Tashiharu Ikaga avaliaram nove tipologias residenciais,
utilizando a metodologia CASBEE for Home (Detached House): compararam o
desempenho ambiental de exemplares conhecidos da arquitetura vernacular - os
iglus canadenses, as palafitas (stilt house) encontradas na Malásia e na Indonésia,
as aldeias (compound pouses) encontradas nos Camarões, as fortificações
construídas com terra (Kashba) no Marrocos, o sistema de ventilação (wind catcher)
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típico das construções iranianas, as casas escavadas nas montanhas de Matmâta,
na Tunísia - com o desempenho ambiental de uma casa construída com materiais
modernos na Turquia e um conjunto residencial eco-friendly construído na capital do
Vietnã, Hanoi. O resultado da pesquisa foi divulgado no relatório Evaluating
Environmental Performance of Vernacular Architecture through CASBEE. Como era
de se esperar, os pesquisadores chegaram a conclusão de que a arquitetura
vernacular concatenou o ótimo desempenho térmico dos materiais naturais com os
benefícios do desenho solar passivo e, assim, durante séculos, respondeu as
exigências de conforto ambiental, nas mais variadas regiões do planeta.
Infelizmente, o mesmo não pôde ser dito das construções modernas. No relatório, os
pesquisadores japoneses apresentam sua visão do caminho que está sendo trilhado
rumo à sustentabilidade do ambiente construído e validam a hipótese de que a
arquitetura vernacular apresenta desempenho ambiental superior em relação à
arquitetura moderna (Figura 52).

Figura 52 – Comparação do desempenho ambiental de exemplares da arquitetura
vernacular com uma construção moderna e uma construção eco-friendly.

Fonte: Murakami e Ikaga (2008)

De fato, a arquitetura vernacular não é a arquitetura de tradição acadêmica
(GUILLAUD, 2014). Mesmo assim, o crescente o interesse da comunidade científica
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pelo assunto foi o que garantiu a parceria entre pesquisadores da Escola Superior
Gallaecia (Portugal) e pesquisadores da École Nationale Supérieure d'Architecture
de Grenoble (França), da Università degli Studi di Firenze (Itália), Università degli
Studi di Cagliari (Itália) e da Universidade Politécnica de Valência (Espanha) para a
realização do projeto VERSUS, Lessons from Vernacular Heritage to Sustainable
Architecture. Nas palavras de Gisle Jakhelin, presidente da International Scientific
Comittee on Vernacular Architetcure – CIAV:
Its main objective [o objetivo da publicação VERSUS, Heritage for tomorrow:
vernacular knowledge for sustainable architecture] is to gain knowlodge from
the fundamental principles of sustainability learned from the vernacular
heritage, and to explore new ways to apply these principles in modern
sustainable architecture. (CORREIA et al, 2014, p. 10)

Para os construtores naturais (natural builders), materiais como o cimento e o aço
não só representam materiais de alto impacto ambiental, como também são
testemunhas da vocação de alguns para transformar a matéria de acordo com suas
pretensões, mais do que de acordo as necessidades humanas. Não é que sejam
materiais mal-quistos, é que são materiais valiosos demais para serem utilizados
indiscriminadamente, em atividades cujo estado da arte já havia sido encontrado
com o uso de outros materiais, comprovadamente, de menor impacto ambiental.

Convido o leitor a seguir a trilha dos revestimentos, pois será(foi) ela que nos
levará(levou) ao objeto da minha dissertação: a casa construída com terra.
Os revestimentos representam em torno de 25% do custo global de uma construção
e auxiliam a vedação no desempenho de suas funções: isolação térmica e acústica,
proteção contra incêndio, higiene, comportamento mecânico, estanqueidade e
durabilidade (ABCP, s.d.) 63.

63

De acordo com ABCP (s.d.), os revestimentos cuja espessura equivale a 30% da
espessura da parede respondem por 100% da estanqueidade, 50% do isolamento acústico
e 30% do isolamento térmico.
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Sabe-se que o impacto ambiental das argamassas cimentícias (aquecimento global,
poluição do ar, alteração do habitat) está diretamente relacionado a produção do
cimento e que o resíduo gerado durante sua manipulação não é biodegradável nem
reciclável: o cimento seria reciclável apenas se pudesse retornar para a cadeia
produtiva, como matéria-prima, o que não é o caso, e seu uso em obras de
pavimentação não é um exemplo de reciclagem e, sim, de reuso.
A cal por sua vez, é reciclável, naturalmente, reciclável.
Em termos gerais, pode-se dizer que é porque o hidróxido de cálcio - Ca(OH)2 reage
com o gás carbônico - CO2 presente no ar e, depois de ser aplicado na parede como
revestimento, volta a ser carbonato de cálcio - CaCO3 (Figura 53).

Figura 53 – Ciclo de vida da cal

Fonte: CHIRAS e GUELBERTH (2003)

Em termos mais específicos, a cal pode ser dividida em dois grupos, a cal aérea e a
cal hidráulica64. O que diferencia uma da outra é a presença ou não de outros
elementos químicos, além do CaCO3. A cal aérea é produzida a partir de rocha
calcária composta por no máximo 20% de argila e a cal hidratada, de rocha calcária
64

Pode-se, ainda, classificar a cal de acordo com a presença ou não, do óxido de magnésio.

Em termos mais específicos, a cal pode ser dividida em dois grupos, a cal aérea e a
elementos químicos, além do CaCO3. A cal aérea é produzida a partir de rocha
cal hidráulica7. O que diferencia uma da outra é a presença ou não de outros
calcária composta por com no máximo 20% de argila e a cal hidratada, de rocha 135
elementos químicos, além do CaCO3. A cal aérea é produzida a partir de rocha
calcária composta por no mínimo 20% e, no máximo, 40% de argila: a presença de
calcária composta por com no máximo 20% de argila e a cal hidratada, de rocha
argila interfere nas reações químicas relacionadas ao endurecimento do material.
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calcária.
aluminatos e os silicatos são produto da desidratação da argila presente na rocha
produção da cal hidráulica são parecidas com as reações químicas presentes na
calcária.
produção
do cimento (Figura 54). Assim explica Coutinho (s.d.):
7 Pode-se,
ainda, classificar a cal de acordo com a presença ou não, do óxido de magnésio.
7

A cal retirada do forno deve ser extinta, não só com o fim de eliminar a cal
Pode-se, ainda, classificar a cal de acordo com a presença ou não, do óxido de magnésio.
viva, mas muito especialmente para provocar a pulverização de toda a cal
hidráulica. É este fenômeno que distingue a cal hidráulica do cimento
Portland: a finura da cal hidráulica é obtida por meio da extinção da cal viva e
não por moedura. (COUTINHO, s.d.)
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Figura 54 – Resumo simplificado do processo produtivo do cimento Portland
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Fonte: elaborado pela autora

Especificidades à parte, vale lembrar que a argamassa de cal data de 7.000 a.C. e
que seu uso, motivado por questões técnicas e ambientais, é cada vez mais
frequente na Europa (Figura 55). Os motivos são: a argamassa de cal é mais
adequada em obras que envolvem a restauração e/ou a manutenção de edifícios
históricos do que a argamassa cimentícia e o ciclo de vida da argamassa de cal
apresenta desempenho ambiental superior ao que o ciclo de vida da argamassa
cimentícia.
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Figura 55 – Argamassa de cal aplicada como revestimento externo, em uma das
construções que compõem o The Living Village Trust, no Condado de Shropshire
(Inglaterra)

Fonte: WEISMANN e BRYCE (2008)

Peço ao leitor que tenha um pouco de paciência, pois estamos quase concluindo a
linha de raciocínio que, partindo das desvantagens da argamassa cimentícia, nos
levará às casas construídas com terra.
Observe atentamente que além dos dois motivos citados anteriormente, os ingleses
Adam Weismann e Katy Bryce (2008), associam o uso das argamassas cimentícias
ao que eles chamam de low energy construction materials.
The oldest known examples of lime being used in a wall plaster have been
found in Jerico in the Jordan Valley and Tel-Ramad in Syria, dating from
around 7.000BC. The Greeks and Romans, at the beginning of the first
century AD, used lime as their main building binder to construct theirs vast
empires, and as a finish for both their temples and private houses. […] Until
the coming of the railways at the time of the Industrial Revolution, the
production of lime was principally a local industry. Each town or village,
wherever there were suitable limestone deposits, would have had its own
lime-burning kilns. […] In 1824, Ordinary Portland Cement (OPC) was
development and patented in England. Despite this, lime still remained in
common use throughout England, Scotland, Wales and Ireland up to the end
of the II World War. […] The use of cement was aggressively marketed as
quick, all-weather, and hence economically superior solution to building,
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through powerful cement lobbies across the world. […] In the 1970s, certain
groups of people began to identify the damage that was manifesting through
the use of cement on these old buildings. […] Simultaneously, other European
countries, from the late 1960s onward, were coming to the same conclusion,
as they witnessed their historic building stock begin to suffer the same ill
health. […] The lime revival within the conservation building sector was
brought to us to where we are today, with the increasing use of lime not only
in traditional buildings but also within the emerging ‘eco-building sector’. Lime
performs better than cement in many areas. It produces structurally healthy
buildings, and healthier internal living environments. It also enables the use of
low energy construction materials, such as cob, straw bale and hemp, and it is
an all around more environmental friendly material than cement. (WEISMANN
e BRYCE, 2008, p.89-91)

Cob, Straw bale e hemp são sistemas construtivos que utilizam materiais naturais:
respectivamente, a terra, os fardos de palha e as fibras de cânhamo industrial65.

A manutenção de edifícios históricos resgatou não só o estado da arte das
argamassas de cal, como também o estado da arte dos revestimentos argilominerais66.
Produto da desagregação de rochas, os argilo-minerais são partículas físicas que,
na natureza, se encontram misturadas com o silte e com a areia. São responsáveis
pela adesão física (coesão) do solo e, por isso, nos revestimentos e pinturas
naturais assumem dupla função: são o ingrediente aglutinante e o pigmento.
Sua cor varia de acordo com sua composição (Figura 56) e as cores avermelhadas,
alaranjadas e amareladas indicam a presença de óxido de ferro.

65
66

No Reino Unido, desde 1993, é permitido o cultivo de cânhamo industrial.

Para os geólogos, todo argilo-mineral é uma argila, mas nem toda argila é um argilomineral. O termo argila é adotado para a fração do solo com partículas inferiores a 0,002mm
(2µm), enquanto que o termo argilo-mineral refere-se a silicatos hidratados de alumínio
(Al4[Si4O10](OH)8) do grupo dos filossilicatos. Os minerais pertencentes ao grupo dos
filossilicatos tem como unidade básica na sua composição lâmina(s) de tetraedros(s) de
silício rodeado por átomos de oxigênio (FONTES, 2006, p.64-65).

Sua cor varia de acordo com sua composição (Figura 18) e as cores avermelhadas,
alaranjadas e amareladas indicam a presença de óxido de ferro.
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Figura
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da18
terra
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Fonte: Tintas Solum
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4 Análises Químicas
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Figura 1.3 – Estrutura simbólica de minerais com camada 2:1; (a) esmectita
com duas camadas de moléculas de água, (b) ilita

1.000Å

O comportamento das argilas seria menos complexo se não ocorressem
imperfeições na sua composição mineralógica. É comum, entretanto, a ocorrência de
um átomo de alumínio, Al³+, substituindo um de silício, Si4+, na estrutura tetraédrica, e
que na estrutura octaédrica, átomos de alumínio estejam substituídos por outros
átomos de menor valência, como o magnésio, Mg++. Estas alterações são definidas
como substituições isomórficas, pois não alteram o arranjo dos átomos, mas as partículas
resultam com uma carga negativa.
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Para neutralizar as cargas negativas, existem cátions livres nos solos, por
exemplo, cálcio, Ca++, ou sódio, Na+, aderidos às partículas. Estes cátions atraem
camadas contíguas, mas com força relativamente pequena, o que não impede a entrada
de água entre as camadas. A liberdade de movimento das placas explica a elevada
capacidade de absorção de água de certas argilas, sua expansão quando em contato
com a água e sua contração considerável ao secar.

Os argilo-minerais do grupo das ilitas e das caulinitas apresentam uma propriedade
físico-química 4

4

-

As bordas das partículas argilosas apresentam cargas positivas, resultantes das
descontinuidades da estrutura molecular, mas íons negativos neutralizam estas cargas.
Os cátions e íons são facilmente trocáveis por percolação de soluções químicas. O tipo
de cátion presente numa argila condiciona o seu comportamento. Uma argila esmectita
com sódio absorvido, por exemplo, é muito mais sensível à água do que tendo cálcio
absorvido. Daí a diversidade de comportamentos apresentados pelas argilas e a
dificuldade de correlacioná-los por meio de índices empíricos.

-

-

,: sua

estrutura laminar (filossilicato), associada a sua hidrofilia, torna o revestimento
1.2.6 Solos lateríticos

A pedologia é o estudo das transformações da superfície dos depósitos
geológicos, dando origem a horizontes distintos, ocorrendo tanto em solos residuais

argilo-mineral resistente a água sem impedir a sua permeabilidade ao vapor d´água.

8

Em outras palavras, ao atrair a água para ao redor de si (hidrofilia), as partículas
argilo-minerais, dispostas laminarmente, formam uma barreira de
dificulta a absorção - de mais agua - por capilaridade (Figura 59).

4 (!) que

nerais, dispostas laminarmente, formam uma barreira de água que impede a

sorção da água por capilaridade (Figura 19).
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Figura 19 - Hidrofilia

Figura 59 – Hidrofilia

!48

Assim como o cal (COUTINHO, 2002; CHIRAS e GUELBERTH, 2003 e WEISSMAN
Fonte: CHIRAS e GUELBERTH (2003)

Fonte: CHIRAS e GUELBERTH (2003)

e BRYCE, 2008), o revestimento argilo-mineral é considerado um revestimento
permeável ao vapor de água. Mas, no caso do revestimento argilo-mineral, isso
Assim como o revestimento argilo-mineral, a argamassa de cal (COUTINHO, s.d;
significa que, quando ocorre um aumento súbito da umidade relativa do ar, o
CHIRAS e GUELBERTH, 2003 e WEISSMAN e BRYCE, 2008) também é
revestimento absorve a água na forma de vapor (Figura 20) e, quando a umidade do
considerada um revestimento permeável ao vapor de água. Mas, no caso do
ar diminui, o revestimento devolve a água, também na forma de vapor, para o
revestimento argilo-mineral, isso explica o porquê de, quando ocorre um aumento
ambiente: é isso que garante a integridade física de sistemas construtivos
súbito da umidade relativa do ar, o revestimento absorver a água na forma de vapor
constituídos por fibras naturais e caracteriza o desempenho higrotérmico das
(Figura 60) e, quando a umidade do ar diminui, o revestimento devolver a água,
construções feitas com terra. Construções feitas com terra?!
também na forma de vapor, para o ambiente. Segundo MINKE (2010),
Sim, segundo MINKE (2010),
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de una durante
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Figura 60 – Permeabilidade
de água
Figura ao
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Fonte: WEISMANN e BRYCE
(2008)
Fonte:
WEISMANN e BRYCE (2008)
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ADENDO C – A ecolha do método

A norma ABNT NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais: Desempenho versa
sobre critérios de desempenho térmico e, sendo a norma de desempenho em
vigor67, será adotada como referencial metodológico. Contudo, dois outros métodos
poderiam ter sido adotados. São eles: o parâmetro ‘graus-hora’ e o coeficiente
‘thermal stability’.
Em sua dissertação, intitulada Simulação computacional do desempenho térmico de
residências em Florianópolis utilizando a ventilação natural, Michele Matos (2007)
adota o parâmetro ‘graus-hora’ e explica que ele está diretamente relacionado ao
número de horas em que a temperatura interna está acima ou abaixo de uma
temperatura base, sendo que a escolha da temperatura base segue as orientações
da norma internacional ISO 7730:1994 - Ambientes Térmicos Moderados Determinação dos índices PMV e PPD e especificações das condições para conforto
térmico. Já na publicação VERSUS: Heritage for tomorrow – vernacular knowlodge
for sustainable architecture, Carrapiço et al (2015) sugere que a avaliação do
desempenho térmico de construções em terra seja baseada no coeficiente thermal
stability, que está diretamente relacionado ao conceito de inércia térmica e
representa a diferença entre a amplitude térmica da temperatura interna e a
amplitude térmica da temperatura externa.
A seguir, encontram-se algumas observações sobre a relação entre os critérios de
avaliação da norma de desempenho (ABNT, 2013) e o parâmetro ‘grau-hora’ e,
sobre a relação entre os critérios de avaliação da norma de desempenho (ABNT,
2013) e o coeficiente thermal stability.

67

A norma brasileira ABNT NBR 15220:2005 - Desempenho térmico de edificações trata de
diretrizes construtivas e, não, de critérios de avaliação do desempenho térmico.
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O parâmetro ‘graus-hora’ confirma que a ‘Casa do Sítio da Ressaca’ apresenta
desempenho superior em relação a Residência ‘Renato Cortez’ e a ‘Residência
Nakamura’ – o que coincide com o resultado encontrado ao adotar os critérios da
norma ABNT NBR 15575:2013 – e revela que:
•

no caso da Residência ‘Renato Cortez’, o sistema que apresenta melhor
desempenho, tanto no verão quanto no inverno, é o sistema construtivo nº 1
(Gráfico 16 e 19)

•

no caso da Residência Nakamura, o sistema que apresenta melhor
desempenho, tanto no verão quanto no inverno, é o sistema construtivo nº 9
(Tabela 17 e 20):

•

no caso da ‘Casa do Sítio da Ressaca’, no verão quanto no inverno, o sistema
que apresenta melhor desempenho é o nº 6-M e, no inverno, o nº 9-M_30
(Tabela 18 e 21).

Gráfico 16 – Parâmetro ‘graus-hora’ de resfriamento, aplicado a Residência ‘Renato Cortez’
Dia típico de verão: Residência ‘Renato Cortez’
32
30
27
26ºC
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Alvenaria de adobe

Ti - 26ºC
[graus-hora]

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

47

55

54

55

52

49

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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Gráfico 17 – Parâmetro ‘graus-hora’ de resfriamento, aplicado a Residência ‘Nakamura
Dia típico de verão: Residência ‘Nakamura’
32
30
27
26ºC

25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Alvenaria de bloco vazado de solo-cimento
Nº 9

Nº 10

50

53

Ti - 26ºC
[graus-hora]
Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

Gráfico 18 – Parâmetro ‘graus-hora’ de resfriamento, aplicado a ‘Casa da Ressaca’
Dia típico de verão: ‘Casa do Sítio da Ressaca’
32
30
27
26ºC
25
22

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Alvenaria de adobe

Ti - 26ºC
[graus-hora]

Nº 6-M_30

Nº 8

Nº 9-M_30

Nº 910-M_30

16

22

20

22

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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Gráfico 19 – Parâmetro ‘graus-hora’ de aquecimento, aplicado a Residência ‘Renato Cortez’
Dia típico de inverno: Residência ‘Renato Cortez’
20ºC

20
16
13
9
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Alvenaria de adobe

20ºC - Ti
[graus-hora]

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6
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130

129
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Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

Gráfico 20 – Parâmetro ‘graus-hora’ de aquecimento, aplicado a Residência ‘Nakamura’

Dia típico de inverno: Residência ‘Nakamura’
20ºC

20
16
13
9
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Alvenaria de bloco vazado de solo-cimento

20ºC - Ti
[graus-hora]

Nº 9

Nº 10

161

162

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus
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Gráfico 21 – Parâmetro ‘graus-hora’ de aquecimento, aplicado a ‘Casa do Sítio da Ressaca’

Dia típico de inverno: ‘Casa do Sítio da Ressaca’
20ºC

17
14
11
8
5

1am 3am 5am 7am 9am 11am 1pm 3pm 5pm 7pm 9pm 11pm
Taipa de pilão
Nº 6-M_30

Nº 8

Nº 9-M_30

Nº 910-M_30

169

178

166

171

20ºC - Ti
[graus-hora]

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

O coeficiente thermal stability confirma que a Residência ‘Renato Cortez’ e a ‘Casa
do Sítio da Ressaca’ apresentam desempenho térmico superior ao desempenho
térmico da Residência ‘Nakamura’ (Tabela 32) e, o que diferencia coeficiente
thermal stability dos critérios adotados na norma ABNT NBR 15575:2013 é o fato de
que o coeficiente utiliza valores relacionados à amplitude térmica (Carrapiço et al,
2015) e a norma brasileira, valores relacionados às temperaturas internas mínima e
máxima (Tabela 33).
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Tabela 32 – Coeficiente thermal stability aplicado aos estudos de caso
Descrição
Sistema construtivo

Cor da
fachada

Desempenho (verão)
Taxa de
Sombreamento renovação de
ar [ren/h]

Δ Ti
[ºC]

Δ Te
[ºC]

Coeficiente
ˆthermal
stability’

Nº 1

α = 0.7

Sim

1

3.9

9.1

0.4

Nº 2

α = 0.7

Sim

1

4.5

9.1

0.5

Nº 3

α = 0.7

Sim

1

4.0

9.1

0.4

Nº 4

α = 0.7

Sim

1

4.1

9.1

0.5

Nº 5

α = 0.7

Sim

1

4.9

9.1

0.5

Nº 6

α = 0.7

Sim

1

2.6

9.1

0.3

Alvenaria de
bloco vazado
de solocimento

Nº 9

α = 0.7

Sim

5

6.5

9.1

0.7

Nº 10

α = 0.7

Sim

5

6.9

9.1

0.8

Parede
monolítica de
solo
compactado

Nº 6-M

α = 0.3

Não

1

3

9.1

0.3

Nº 8

α = 0.3

Não

1

3

9.1

0.3

Parede
monolítica de
solo-cimento

Nº 9-M_30

α = 0.3

Não

1

3.4

9.1

0.4

Nº 10-M_30

α = 0.3

Não

1

3.2

9.1

0.4

Alvenaria de
adobe

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

Tabela 33 – Critérios de avaliação do desempenho térmico, baseados na inércia térmica
Coeficiente thermal stability

Zona bioclimática 3 - Dia típico de verão
Nível de desempenho (NBR 15575:2013)

Ti/Te

Nível de desempenho
(Carrapiço et al, 2015)

Δ Ti / Δ Te

Moderado

≈1

M

Ti, max ≤ Te, max

1

I

Ti, max ≤ Te, max - 2ºC

0.8

S

Ti, max ≤ Te, max - 4ºC

0.7

Excelente

0.5

Ti, max ≥ Te,máx

1.1

Crítico

>1

Não atende

Fonte: elaborado pela autora, com dados obtidos com o software Energy Plus

