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RESUMO  Cronologia do artigo: 

O presente trabalho buscou avaliar o desempenho térmico de edificações 
construídas em paredes de concreto armado moldadas in loco no Conjunto 
Habitacional Vivacidade – CHV, em Tucuruí–PA, com o intuito de verificar a 
conformidade com a NBR 15575:2013. Além disso, procedeu-se a uma análise 
comparativa entre o sistema de vedação empregado no estudo de caso e o sistema 
convencional típico da região (paredes de alvenaria com blocos cerâmicos). Foram 
adotados três métodos de avaliação de desempenho térmico: simplificado, com a 
análise das propriedades térmicas dos materiais que compõem as habitações do 
CHV; informativo, baseado na execução de medições de temperatura do ar em uma 
unidade habitacional representativa; e normativo, com realização de simulação 
computacional por meio do software EnergyPlus. Os resultados apontaram o 
desempenho térmico insatisfatório, de acordo com os métodos informativo e 
simplificado, e observou-se ainda o comportamento térmico satisfatório no limiar 
normativo para a simulação computacional. A partir das análises propostas, 
concluiu-se que o sistema de vedação exerceu pouca influência sobre o 
comportamento térmico global da edificação analisada e as paredes de concreto do 
estudo de caso devem ter seu desempenho térmico otimizado. 
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1. Introdução 

Segundo Nunes (2011), com a crescente demanda habitacional e o objetivo de universalização do acesso 
à moradia no território brasileiro, a indústria da construção civil buscou métodos construtivos que 
priorizassem a alta produtividade e garantissem a viabilidade técnica e econômica, sem comprometer 
aspectos de qualidade e conforto nos empreendimentos residenciais. Nesse sentido, as paredes de 
concreto armado moldadas in loco destacam-se como solução adotada em grande parte dos projetos 
voltados à habitação de interesse social executados no país nos últimos anos. Sacht (2008) ressalta que 
se trata de um sistema vantajoso em obras que visam à produção de unidades habitacionais em larga 
escala e em um curto período de tempo, com repetição de formas. 

Conforme Moreno (2013), observa-se que a produção de habitações de interesse social em seu 
caráter tipológico e construtivo, ocorre em processo de série, sem que haja qualquer adequação a 
diversos contextos, dentre eles o climático. Este fato é corroborado pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida, do Governo Federal, o qual emprega um padrão nacional de projeto, em que as vedações 
geralmente são constituídas por paredes de concreto. Entretanto, devido às especificidades do clima em 
cada região, o desempenho térmico das unidades habitacionais pode ser inferior ao mínimo estabelecido 
pela norma de desempenho vigente no Brasil (NBR 15575:2013).  

Para Carvalho (2012), o conhecimento do clima e geografia da região onde se desenvolve o 
projeto arquitetônico é fundamental, uma vez que estes são fatores condicionantes no desempenho 
térmico da edificação e no conforto térmico de seus usuários. Nas regiões de clima tropical e equatorial, 
a preocupação com esse tema é especial nas estações mais quentes, que normalmente são mais 
frequentes durante o ano, onde temperaturas elevadas condicionam ao uso de sistemas de refrigeração 
para reduzir o desconforto ocasionado pelas condições climáticas. 

O município de Tucuruí – PA, localizado na região amazônica, detém características climáticas 
específicas, onde. conforme o Instituto Nacional de Metereologia – INMET, se destaca o período de 
seca entre os meses de junho a novembro, quando as precipitações são reduzidas e observam-se altas 
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temperaturas e também elevada umidade relativa do ar. Para Lamberts et al. (2014) tais fatores, quando 
combinados, prejudicam o desempenho térmico de edificações e proporcionam desconforto térmico ao 
ser humano. Ademais, o uso de equipamentos elétricos de refrigeração e/ou ventilação é frequente no 
município, o que causa um consumo elevado de energia elétrica por parte do setor residencial de seu 
núcleo urbano.  

Conforme Yudong et al. (2012), o setor residencial é o maior consumidor de energia elétrica no 
mundo, o que provoca prejuízos sociais, econômicos e, principalmente, ambientais, como o aumento da 
emissão de gases do efeito estufa e também do consumo de combustíveis fósseis. Segundo o World 
Business Council for Sustainable Development – WBCSD (2007), atualmente o conhecimento e as 
tecnologias existentes podem eliminar tal problemática e ao mesmo tempo melhorar os níveis de 
conforto da habitação. Sendo assim, medidas que visem à redução do emprego de equipamentos elétricos 
de refrigeração e/ou ventilação são primordiais em todo o país, o que transforma componentes e sistemas 
construtivos de edificações em oportunidades ideais para auxiliar em tal redução. Vale ressaltar que uma 
das funções básicas de residências unifamiliares é o conforto ambiental proporcionado aos usuários, 
sendo esse parâmetro indispensável na concepção do projeto e que deve ser assegurado durante toda sua 
vida útil. 

A literatura técnica a respeito do desempenho térmico de edificações é vasta, especialmente em 
países desenvolvidos, haja vista que a poupança de energia é a sua mais alta prioridade (PACHECO et 
al., 2012). O tema ganha cada vez mais destaque, principalmente pela necessidade de reduzir a demanda 
dos países por energia elétrica e incorporar a sustentabilidade no âmbito da indústria da construção civil. 
Nos Estados Unidos, paredes com altos níveis de isolamento térmico e impermeáveis estão sendo 
promovidas por códigos de obra e normas de desempenho (Pallin et al., 2014). Na Turquia, Ozel (2011) 
verificou que paredes de concreto possuem desempenho térmico inferior ao de paredes constituídas por 
blocos cerâmicos de vedação e blocos de concreto. Oliveira et al. (2015) chama a atenção para a adoção 
das paredes de concreto em projetos de habitação de interesse social no Brasil, mesmo apresentando 
baixo desempenho térmico. Em Tucuruí – PA, a técnica ainda é pouco difundida e empregada 
recentemente, logo existe escassez de subsídios para a escolha de métodos construtivos na implantação 
de futuros empreendimentos no setor habitacional do município. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de habitações de 
interesse social do Conjunto Habitacional Vivacidade – CHV, localizadas no município de Tucuruí – 
PA e que são executadas com paredes de concreto armado moldadas in loco. Tal avaliação é efetuada 
de acordo com as recomendações da NBR 15575:2013 – regulamentadora de edificações habitacionais. 
Além disso, o estudo procede a uma análise comparativa entre o sistema de vedação empregado no 
estudo de caso e o sistema convencional típico da região (paredes de alvenaria com blocos cerâmicos), 
a fim de fornecer subsídios para a escolha de soluções construtivas em futuros projetos no município. 

2. Metodologia da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se a sequência de etapas apresentada na Figura 1. Vale 
ressaltar que a etapa de avaliação de desempenho da habitação estudo de caso, utilizaram-se como base 
três métodos desenvolvidos conforme a NBR 15575-1:2013a. 

2.1. Caracterização do estudo de caso 

As informações referentes ao CHV foram coletadas a partir de quatro visitas técnicas realizadas no local 
da obra e dados de projetos fornecidos pela construtora responsável por sua execução. O projeto de 
implantação geral do empreendimento embasou a escolha da unidade habitacional a ser monitorada no 
método informativo, pois através dele se observou a orientação solar de todos os lotes e dentre as três 
orientações constatadas – fachada principal voltada para o norte, sul ou leste –, escolheu-se a residência 
que apresenta condição próxima à crítica do ponto de vista térmico para o período de verão, ou seja, 
aquela que apresenta um cômodo com abertura voltada para o oeste e uma parede exposta ao norte.  

Para o detalhamento das residências quanto às áreas, às divisões internas e aos materiais 
utilizados, recorreu-se à análise de suas plantas baixas e demais indicações do engenheiro responsável 
pela obra. Posteriormente, executou-se a especificação dos sistemas de vedação, piso e cobertura das 
habitações por meio de cálculos de suas propriedades térmicas.   
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Figura 1 - Etapas de realização da pesquisa. 
 
As zonas bioclimáticas são regiões geográficas com características climáticas relativamente 

homogêneas, como o município em análise está localizado na zona bioclimática brasileira oito, torna-se 
necessário o levantamento das médias mensais de temperatura, a fim de determinar o período ideal para 
realização do procedimento de medição in loco, partindo do pressuposto que a condição crítica do ponto 
de vista térmico é aquela em que as médias de temperaturas são mais elevadas, ou seja, no período de 
verão. Dispensam-se as análises no período de inverno, já que na região as temperaturas são elevadas 
durante todo o ano. Nessa situação, conforme estabelece a NBR 15575:2013, o conforto do usuário deve 
ser assegurado e a temperatura no interior da edificação nunca pode ser superior à registrada na área 
externa. Para tal, estudaram-se as médias mensais de temperatura em um período de coleta de dez anos 
(2004 – 2014) obtidas pela estação convencional 82361 – código OMM (Organização Meteorológica 
Mundial), acessadas através do BDMEP – Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. 
Após a definição do mês com a maior média de temperatura, realizaram-se as medições na residência 
selecionada. 

2.2. Avaliação do desempenho térmico pelo método simplificado 

Essa etapa se constituiu da verificação dos requisitos necessários para que os sistemas de vedação e 
cobertura das unidades habitacionais do CHV atingissem o nível mínimo (M) de desempenho térmico 
estabelecidos na norma brasileira de desempenho, procedimento intitulado de análise simplificada. Para 
os casos em que o desempenho foi insatisfatório, sugeriram-se medidas para que os sistemas se adequem 
ao nível mínimo requerido por norma.  

Para os sistemas de vedação, os critérios analisados foram: o de transmitância térmica (U) das 
paredes externas, com valores calculados de acordo com a NBR 15220-2:2005a, para paredes de 
concreto e em alvenaria com blocos cerâmicos; e aberturas para ventilação (A), calculadas conforme as 
recomendações da NBR 15575-4:2013b. Vale destacar, que as aberturas referentes às portas internas 
foram desconsideradas, pois não são efetivas para ventilação de seus respectivos ambientes. Para a 
sala/cozinha computou-se a área referente às portas localizadas nas fachadas norte e oeste, que têm as 
dimensões de 2,10 m x 0,80 m e somente metade da área de abertura da janela na fachada sul, uma vez 
que é a região que de fato, permite a livre circulação de ar para o interior do ambiente, já que a janela é 
do tipo de correr com uma folha fixa e outra móvel (1,40 m x 1,20 m). Nos dormitórios Q1 e Q2, as 
janelas são semelhantes à da sala, porém com menores dimensões (1,20 m x 1,20 m) e localizam-se na 
fachada oeste da residência. 

Para a cobertura, o único requisito analisado foi o de isolação térmica, que leva em consideração 
apenas o critério de transmitância térmica do telhado. Uma observação importante é que como inexiste 
o valor de absortância à radiação solar (α) para a cor marrom (cor das telhas da habitação analisada) na 
NBR 15220-2:2005a, adotou-se o valor de 0,74 que é estipulado para a cor vermelha, devido à 
semelhança entre as mesmas. 
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2.3. Avaliação do desempenho térmico pelo método informativo 

Para o levantamento dos dados referentes à temperatura do ar foram utilizados dois modelos distintos 
de aparelhos: três termômetros de globo modelo POL-2000, fabricados pela Politerm, utilizados nas 
medições em ambientes internos da habitação e um termo higrômetro digital da fabricante J. Prolab, 
empregado na aferição de temperaturas externas. Na Figura 2, pode-se observar os aparelhos utilizados. 
 

  
a) b) 

Figura 2 - a) Termômetro de globo; b) termo higrômetro digital. 
 
A residência escolhida para o monitoramento se enquadra nas condições desfavoráveis do ponto 

de vista térmico, ou seja, no verão apresenta o dormitório Q2 com janela voltada aproximadamente para 
o oeste e outra parede exposta para o norte. À esquerda do lote selecionado, há uma residência de mesmo 
tipo e excetuando-a não existem outros elementos externos ou vegetação que modifiquem a incidência 
de sol e/ou obstruam o deslocamento de massas de ar para a unidade habitacional em estudo. A 
instrumentação foi realizada em todos os ambientes de longa permanência da unidade habitacional. A 
Figura 3 apresenta a posição dos sensores no interior da edificação. 

 

 

Figura 3 - Posicionamento de sensores no interior da edificação. 
 

Realizou-se a coleta de dados manualmente com frequência horária, no centro dos recintos, a 
1,20 m do piso com os sensores posicionados sobre cavaletes de madeira (Figura 4), respeitando os 
períodos de trabalho no CHV, nos dias 30/09/2015, 01/10/2015 e 02/10/2015, com início às oito horas 
e término às dezoito horas. Com base na observação dos dados coletados in loco, verificou-se que os 
valores de temperatura nos três dias foram homogêneos e, como a norma brasileira recomenda a escolha 
de apenas um dia para a análise, definiu-se o dia 01/10/2015, uma vez que o mesmo apresentou os 
valores de temperatura mais próximos da média calculada para os três dias supracitados, sendo, portanto, 
o que melhor representa o período de medições. 

Durante o monitoramento as portas internas, assim como as janelas dos dormitórios e da sala 
estavam abertas. Neste período a habitação estava finalizada, inabitada e sem mobiliário, e o loteamento 
se encontrava pavimentado e sem arborização. Para aferição de temperaturas e umidade do ar na área 
externa, o termo higrômetro digital foi instalado sobre um apoio localizado próximo à unidade 
habitacional monitorada. 
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Para o procedimento de medição, elaboraram-se duas interpretações distintas dos dados coletados: 
avaliação dos elementos climáticos na área externa da edificação e o confronto entre os valores de 
temperatura interna e externa do ar. 

 

 
Figura 4 - Sensor posicionado sobre cavalete. 

 

2.4. Análise do desempenho térmico pelo método normativo 

Essa etapa se constituiu na análise do comportamento da edificação como um todo frente às variações 
térmicas do seu entorno através de simulação computacional utilizando o software EnergyPlus. Para 
conjuntos habitacionais, a NBR 15575-1:2013a estabelece que a habitação a ser selecionada deva ter o 
maior número de paredes expostas. Realizou-se, então, a modelagem da mesma unidade habitacional 
considerada no procedimento de medição, de acordo com o projeto arquitetônico, geometria e 
posicionamento de aberturas, propriedades térmicas dos materiais e elementos construtivos e orientação 
solar do projeto específico do CHV.  

Para a geometria do modelo de simulação, considerou-se cada ambiente da edificação como uma 
zona térmica (volume de ar a uma temperatura uniforme em que ocorrem as trocas e armazenamentos 
de calor de superfícies internas e na borda deste volume de ar) distinta. Na composição de materiais para 
a simulação, empregaram-se os dados das propriedades térmicas dos materiais e/ou componentes 
construtivos disponibilizados NBR 15220-2:2005a como referência. A situação adotada foi a mais 
próxima do real, ou seja, o entorno não conta com a presença de vegetação que modifique a incidência 
da radiação solar e/ou do vento, a unidade habitacional presente no lote à esquerda da habitação 
analisada foi desprezada, ou seja, considerou-se uma fronteira em contato com o ambiente externo. A 
obstrução por elementos construtivos não foi considerada, uma vez que o projeto do CHV não os prevê.  

Para a modelagem das habitações com os dois tipos de vedações considerados, considerou-se a 
mesma orientação solar e os mesmos materiais de cobertura e piso, a fim de tornar os resultados 
aproximados e favorecer a comparação entre os sistemas. Os painéis de concreto internos e externos têm 
espessura total de 10 cm, não possuem revestimentos (concreto aparente), sendo constituídos por 
concreto usinado com resistência característica de 25 MPa aos 28 dias. Já os blocos cerâmicos possuem 
dimensões de 9,0x19,0x19,0 (cm), com oito furos quadrados, assentados na sua menor dimensão e 
utilizando argamassa de assentamento com espessura de 1 cm. A parede idealizada apresentava reboco 
em ambas as faces com argamassa comum e espessura de 2,5 cm, levando a vedação a ter espessura 
total de 14 cm.   

O programa de simulação computacional EnergyPlus, versão 8.3 é validado pela ANSI/ASHRAE 
Standard 140 (2011), atendendo o critério estabelecido na NBR 15575-1:2013a. Com o auxílio do plug-
in Legacy OpenStudio 1.0.13 para o Google SketchUp (programa de modelagem tridimensional), a 
geometria e os componentes da residência foram criados na linguagem do EnergyPlus. Através dele, 
também se modelaram quatro zonas térmicas (apresentadas na Figura 5): 

 zona 01: corresponde ao dormitório Q2. Possui uma janela na fachada oeste e uma porta 
interna na parede sul; 
 zona 02: banheiro. Essa zona não foi considerada na análise, uma vez que não corresponde 
a um ambiente de longa permanência; 
 zona 03: corresponde ao dormitório Q1. Possui as mesmas dimensões e aberturas que a 
zona 01; 
 zona 04: representa a sala da unidade habitacional. Possui duas portas externas, uma na 
fachada norte e outra a oeste, além de uma janela na parede sul. 
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Além das zonas, inseriu-se o beiral da cobertura que funciona como dispositivo de sombreamento 
externo da residência. Cada ambiente da unidade habitacional foi analisado isoladamente, de acordo 
com os resultados da simulação, que apresentaram valores de temperatura do ar interno no centro de 
cada zona. 

 

 
Figura 5 - Croqui em 3D da unidade habitacional e zonas térmicas simuladas. 

 
Como no procedimento de medição, o modelo foi simulado apenas no período típico de verão. 

Em um primeiro momento, utilizaram-se como referência as tabelas A1 e A2 apresentadas no Anexo A, 
da NBR 15575-1:2013a, que fornecem informações sobre a localização geográfica de algumas cidades 
brasileiras e os dados climáticos correspondentes aos dias típicos de projeto de verão. Como inexistem 
dados normativos a cerca de Tucuruí, adotou-se os dados climáticos da cidade de Belém – PA, que é a 
mais próxima com características climáticas semelhantes, na mesma zona bioclimática brasileira.  

As coordenadas geográficas de Belém e os dados de dias típicos de verão podem ser observados 
na Tabela 1. Informações complementares, como os valores de radiação solar, foram introduzidas com 
o arquivo Clima Internacional para Cálculos de Energia – IWEC – correspondente. O IWEC é resultado 
de um projeto de pesquisa da ASHRAE e expõe os dados climáticos típicos adequados para uso em 
softwares de simulação energética de edificações para 227 cidades, fora dos Estados Unidos e Canadá 
(ASHRAE, 2001). 

 
Tabela 1 - Coordenadas geográficas e dados de dias típicos de verão para Belém – PA. Fonte: NBR 

15575-1:2013. 

Temperatura 
máxima diária (°C) 

Amplitude diária de 
temperatura (°C) 

Temperatura de 
Bulbo Úmido (°C) 

Latitude Longitude Altitude(m) 

33,4 10,5 26,1 1.45 S 48.47 W 10 

 
A temperatura superficial do solo (a 0,5 m de profundidade), parâmetro que tem grande influência 

sobre os resultados da simulação, foi obtida a partir do procedimento padrão do programa EnergyPlus e 
descrito a seguir: 

 a partir de um modelo simplificado, onde são utilizadas apenas as informações básicas para 
simulação, o programa gerou as temperaturas externas e internas mensais para as condições 
climáticas da cidade de Belém – PA; 
 o valor padrão razoável para a temperatura superficial do solo adotado é de 2°C a menos 
que as temperaturas médias dos espaços interiores obtidas na etapa anterior. 

 
Para a simulação se considerou que as portas e janelas estavam abertas durante todo o dia e, 

portanto, a ventilação natural dos ambientes era constante em todas as zonas. Já a absortância à radiação 
solar das superfícies expostas foi de 0,3 para as paredes externas e de 0,74 para a cobertura. 

Após a introdução de todos os parâmetros necessários para a simulação da unidade habitacional, 
considerando tanto o sistema de paredes de concreto quanto o de alvenaria com blocos cerâmicos, o 
EnergyPlus calculou os valores de temperatura média em cada zona térmica, as temperaturas superficiais 
nas paredes e a temperatura do ar na área externa. Tais valores foram calculados utilizando solução 
técnica baseada no equilíbrio térmico para a construção de cargas térmicas, o que permite o cálculo 
simultâneo dos efeitos radiantes e convectivos, tanto na superfície interior quanto exterior, durante o 
intervalo de tempo determinado, ou seja, em frequência horária das 0h00 às 23h00.  

Os resultados foram convertidos em gráficos, os quais confrontaram as temperaturas internas de 
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cada zona e as externas. Para a avaliação de desempenho foram considerados apenas esses valores de 
temperatura. Para traçar o paralelo entre as vedações em concreto e alvenaria, procedeu-se inicialmente 
a análise do comportamento simulado no programa EnergyPlus de duas paredes com orientações solares 
opostas (uma voltada para o oeste e outra para o leste), objetivando a obtenção de parâmetros como 
atraso e amortecimento térmico. Após isso, avaliaram-se as temperaturas obtidas para a edificação como 
um todo para cada sistema e elaboraram-se as conclusões necessárias. 

3. Resultados e discussão 

O município de Tucuruí situa-se nas coordenadas 03º45’58” de latitude sul e 49º40’21” de longitude 
oeste, a uma altitude de quarenta e dois metros em relação ao nível do mar. O clima da cidade é 
equatorial quente e úmido, com valores mínimos absolutos de temperatura entre 18ºC e 22ºC e máximos 
entre 32ºC e 36ºC. A proximidade ao Equador faz com que as temperaturas sejam elevadas durante o 
ano inteiro. Os ventos que predominam na região, são os do quadrante norte-leste, com velocidade média 
situada entre 14 e 17 km/h. A umidade relativa do ar é alta, variando entre 73% e 93% durante o ano 
(INMET, 2015). As médias mensais de temperatura durante o período 2004-2014 estão expostas na 
Figura 6. Nota-se a homogeneidade sazonal da temperatura, com destaque para as maiores médias em 
outubro e setembro, respectivamente. 
 

 
Figura 6 - Temperaturas médias mensais em Tucuruí – PA. 

 

3.1. Detalhamento do estudo de caso 

As habitações unifamiliares do CHV se localizam a quatro quilômetros do centro do núcleo urbano do 
município, próximas ao aeroporto de Tucuruí e possuem como principal via de acesso a estrada do 
aeroporto, que pode ser acessada pela BR 422. 

O empreendimento em questão pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal como parte do 
PMCMV, compreende a execução de 883 unidades habitacionais em suas três fases, contendo casas 
com dois e três dormitórios e serviços de infraestrutura complementares às habitações, sendo executadas 
pela Techcasa Incorporação e Construção. A Figura 7 apresenta a vista área de parte da cidade de 
Tucuruí indicando a localização do CHV. 

 

 
Figura 7 - Vista aérea de Tucuruí e localização do CHV. Fonte: Adaptado de Google Earth (2013). 

Núcleo Urbano  
de Tucuruí 

Aeroporto 
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As habitações do CHV são térreas, individuais e possuem duas tipologias: 
 T-2: residência com dois dormitórios: área total de 44,50 m², área útil de 40,56 m² e pé-
direito de 2,5 m, conforme Figura 8.a.  
 T-3: residência com três dormitórios: área total de 62,40m², área útil de 51,52 m² e pé-
direito de 2,5 m. 

 
As unidades habitacionais de uma mesma tipologia possuem planta baixa idêntica, apresentando 

variações quanto à implantação das mesmas nos lotes, totalizando três diferentes orientações solares. 
São organizadas internamente com sala, cozinha, dormitórios, circulação e banheiro. A tipologia T-3 
possui ainda uma garagem.  

Quanto aos materiais utilizados nas habitações, destacam-se as paredes de concreto armado, a 
cobertura em telhas de argamassa com forro em PVC e as esquadrias externas em alumínio e vidro, 
conforme mostra a Figura 8.b. 

   

  
a) b) 

Figura 8 - Planta baixa de habitação do tipo T-2: a) escala não indicada; b) fachada da habitação 
monitorada. 

 

3.2. Avaliação do desempenho térmico pelo método simplificado 

Após o cálculo das propriedades dos materiais de construção que compõem o sistema de vedações 
verticais e cobertura, compararam-se os resultados obtidos com os valores normativos para cada critério 
apresentado pelas normas NBR 15575-4:2013b e 15575-5:2013c, respectivamente. 

3.2.1. Requisitos para vedações verticais 
O primeiro critério a ser analisado para as vedações verticais é o da transmitância térmica (U). A 
avaliação para o sistema de paredes de concreto e alvenaria com blocos cerâmicos está expressa na 
Tabela 2. Com base nos valores normativos, o sistema utilizado no CHV (paredes de concreto) apresenta 
desempenho insatisfatório, não contemplando o nível de desempenho mínimo. Já o sistema de paredes 
de alvenaria com blocos cerâmicos, adequa-se ao critério e atinge o nível mínimo (M) de desempenho 
térmico exigido. 
 

Tabela 2 - Critério da transmitância térmica (U) para paredes externas. 

Sistema construtivo α Condição normativa U (W/(m2.K)) Avaliação de desempenho 

Paredes de concreto 0,3 U ≤ 3,7 4,40 Desempenho insatisfatório 
Paredes de alvenaria com 

blocos cerâmicos 
0,3 U ≤ 3,7 2,49 Desempenho satisfatório 

 
Para que as paredes de concreto se adequem à condição expressa em norma e atinjam o nível 

mínimo de desempenho, há algumas possibilidades:  
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 acréscimo de 7,5 cm de espessura dos painéis de concreto externos, o que totalizaria 
paredes com 17,5 cm de espessura e diminuiria o valor da transmitância térmica para 3,7 
W/(m².K). Tal solução, porém, ocasionaria maiores custos para a obra, uma vez que o volume 
de concreto necessário para a construção do conjunto habitacional aumentaria 
consideravelmente. Logo, o ideal seria a análise cuidadosa desta pela equipe financeira da 
construtora; 
 utilizar concreto com menores valores de condutividade térmica ( ≤ 1,00 (m².K)/W), 
mantendo-se constante a espessura das paredes. Em geral, concretos com pozolana ou escória 
expandida com estrutura cavernosa e concretos que têm em sua composição agregados leves, 
como a argila expandida, se adequam a este requisito. No Brasil é comum a utilização do 
concreto leve estrutural, uma vez que estes possuem massa específica e isolamento térmico e 
acústico compatível com o obtido em concretos celulares, além de resistência mecânica e 
durabilidade semelhante a dos concretos tradicionais, para as mesmas condições de dosagem 
(Sacht, 2008) e grande potencial de utilização no sistema construtivo em análise (Rossignolo 
et al., 2005).  

 
No requisito aberturas para ventilação, os resultados para os ambientes de longa permanência – 

sala/cozinha e dormitórios – estão dispostos na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Desempenho das paredes externas de acordo com o critério de aberturas para ventilação. 

Cômodo AA  (m2) AP (m2) A (%) A normativa (%) Avaliação de desempenho 

Sala/Cozinha 4,20 20,16 20,8 ≥ 12 Desempenho satisfatório 

Dormitório Q1 0,72 8,16 8,82 ≥ 12 Desempenho insatisfatório 

Dormitório Q2 0,72 8,16 8,82 ≥ 12 Desempenho insatisfatório 

 
Notou-se que para os dormitórios o nível mínimo de desempenho para o requisito não foi atingido, 

o que demonstra que as aberturas dispõem de área insuficiente para ventilação do ambiente. O ideal 
seria aumentar a área das janelas para 0,98 m2. Pode-se ainda, alterar o tipo de esquadria, uma janela de 
abrir com duas folhas e eixo vertical com as mesmas dimensões da existente na habitação, por exemplo, 
proporcionaria um desempenho satisfatório para os cômodos em questão. 

3.2.2. Requisitos para cobertura 
O requisito de isolação térmica da cobertura apresenta apenas o critério de transmitância térmica (U) do 
sistema, cujos valores são apresentados na Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Desempenho da cobertura de acordo com o critério de transmitância térmica (U). 

Sistema Construtivo α Condição normativa U (W/(m2.K)) Avaliação de desempenho 
Telhas de argamassa e 

forro em PVC 
0,74 U ≤ 1,5 FV* 2,05 Desempenho insatisfatório 

  *FV = 1, pois não há aberturas para ventilação. 
 
O desempenho insatisfatório para o sistema de cobertura que emprega telhas de argamassa e forro 

em PVC é explicado pelo seu alto valor de emissividade superficial. Uma solução para tal problema 
seria a aplicação de produto isolante térmico sob as telhas de argamassa, para que os valores de 
transmitância diminuíssem, além disso, pode-se prever aberturas para ventilação do ático junto aos 
beirais, devendo-se aplicar tela de proteção contra pássaros e outros animais que possam adentrar esse 
espaço. Outro aspecto que pode potencializar o desempenho térmico da cobertura é a pintura das telhas 
de argamassa com cores que apresentam baixa absortância à radiação solar, como branco (α = 0,20), 
amarelo (α = 0,30) e verde claro (α = 0,40), o que diminuiria os valores de radiação solar transmitidos 
através das telhas, ou seja, diminuiria o fator de ganho solar das mesmas. 

3.3. Avaliação do desempenho térmico pelo método informativo 

Os dados registrados foram analisados e procedeu-se o tratamento estatístico das temperaturas do ar no 
exterior da habitação. A Tabela 5 apresenta os valores máximos, médios e mínimos de temperatura, 
assim como o desvio padrão dos dados, constatando que os dias tiveram características climáticas 
semelhantes, atendendo assim ao requisito da NBR 15575-1:2013a para o procedimento de medição. 
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Tabela 5 - Valores máximos, médios e mínimos de temperatura do ar exterior no período de medição 
in loco. 

Ambiente: Área externa 

Data: 
30/09/2015 01/10/2015 02/10/2015 

Média (°C) 
Desvio 
Padrão Temp. (°C) Temp. (°C) Temp. (°C) 

Temp. máxima 33,4 35 33,6 34,0 0,87 

Temp. média 31,1 30,8 30,7 30,9 0,21 

Temp. mínima 28,5 27,4 26,1 27,3 1,20 

Amplitude térmica 4,9 7,6 7,5 6,7 1,53 

 
Observa-se na tabela 5 que a amplitude térmica média para o período analisado é de 6,7°C, valor 

habitualmente atingido na região durante o período diurno. Já as temperaturas médias se mantiveram 
quase constantes, apresentando um baixo desvio padrão. A média das temperaturas máximas foi de 
34°C, já as temperaturas mínimas variaram entre 26,1°C e 28,5°C. 

 

 

Figura 9 - Temperaturas do ar no interior dos ambientes da residência e exterior no dia 01/10/2015. 
 
No dia considerado para a avaliação de desempenho – 01/10/2015 (Figura 9), a temperatura 

externa mínima registrada foi de 27,4°C às 08:00h e máxima de 35,0°C às 15:00h, o que resulta em uma 
amplitude térmica de 7,6°C. As temperaturas mais baixas foram registradas durante a manhã, ocorrendo 
um aumento gradativo até o término da tarde. No interior da edificação, durante a maior parte do período 
de medição, as temperaturas apresentavam valores superiores aos aferidos na área externa, chegando a 
ultrapassá-la em 2,5°C às 17:00h na sala. A partir dos dados apresentados, verificou-se que as oscilações 
das temperaturas no exterior são percebidas com algum atraso no ar interno. 

Apesar da descrição sucinta na NBR 15575-1:2013a, o procedimento informativo de medição de 
temperaturas in loco é essencial na compreensão dos fenômenos térmicos no interior da edificação. Após 
a realização de todos os procedimentos necessários para tal, a avaliação de desempenho é dada pela 
seguinte condição: a temperatura interna máxima (Ti,máx.) deve ser menor ou igual à temperatura externa 
máxima (Te,máx.). 

Sendo assim, a unidade habitacional apresentou desempenho insatisfatório para o período típico 
de verão na zona bioclimática oito, pois o valor máximo de temperatura interna registrado (35,6°C) foi 
superior ao máximo registrado na área externa (35,0°C), ou seja, não atendeu às condições expressas na 
NBR 15575-1:2013a. 

3.4. Avaliação do desempenho térmico pelo método normativo 

A simulação computacional da unidade habitacional apontou as temperaturas superficiais em elementos 
de vedação com orientações solares distintas, o que possibilitou o estudo das propriedades térmicas dos 
materiais utilizados e compreender sua influência sobre o comportamento térmico global da residência. 

Os valores de temperatura superficial interna e externa de uma parede orientada para o leste (sala) 
e outra para o oeste (dormitório Q2) foram obtidos com o intuito de avaliar o comportamento térmico de 
cada sistema de vedação específico. Nas Figuras 10 a 13, pode-se observar o período de resfriamento e 



 Revista de Engenharia Civil (2018) 55:5-18  15
 

aquecimento das paredes, o atraso térmico e também as diferenças de temperatura interna e externa de 
cada uma. 

 

 
Figura 10 - Temperatura superficial interna e externa de parede de concreto orientada para o leste. 

 
Para a parede de concreto localizada na sala, nota-se pela Figura 10, que o período de aquecimento 

inicia às sete horas devido à radiação solar que passa a incidir diretamente sobre a mesma. Tal 
aquecimento permanece até às 16:00h, ou seja, continua mesmo que a radiação solar já não incida 
diretamente sobre esta superfície. A máxima temperatura superficial externa foi 33,6°C e na superfície 
interna foi de 33,5°C. O atraso térmico para este caso foi bastante reduzido, sendo em torno de duas 
horas, o que explica o fato das variações térmicas da sala acompanhar rapidamente as observadas na 
área externa. Quanto à máxima diferença entre a temperatura externa e interna, nesse componente foi 
de 4°C às 09:00h e geralmente os maiores valores observados foram no período da manhã entre às 
08:00h e 11:00h. Já no período de resfriamento da parede, esta diferença se manteve quase constante – 
em torno de 0,8°C. 
 

 
Figura 11 - Temperatura superficial interna e externa de parede de concreto orientada para o oeste. 

 
A parede de concreto voltada para o oeste tem orientação crítica do ponto de vista térmico, pois 

recebe diretamente a radiação solar no período em que esta é mais intensa. Apresentou período de 
aquecimento entre às 09:00h e 18:00h, com temperatura máxima da superfície externa igual a 38,2°C e 
interna de 35,7°C. O atraso térmico observado foi de aproximadamente três horas, evidenciado pelo 
deslocamento para a direita do pico de temperatura superficial interna na Figura 11. Já o amortecimento 
térmico máximo registrado foi de 3,3°C às 16:00h. No período de resfriamento da parede, a diferença 
entre a temperatura interna e externa se manteve quase constante – em torno de 1,0°C. 

As principais diferenças entre as paredes de concreto analisadas estão no pico de temperatura e 
temperaturas máximas atingidas pelas suas superfícies externa e interna. Essas variáveis são 
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influenciadas diretamente pela orientação solar do elemento construtivo e também pela intensidade 
dessa radiação. Sendo assim, as paredes a oeste apresentarão picos de temperatura deslocados para a 
direita (correspondendo ao período da tarde) e alcançarão temperaturas mais elevadas do que aquelas 
voltadas para o leste. 

 

 
Figura 12 - Temperatura superficial interna e externa de parede de alvenaria orientada para o leste. 

 
Na análise da parede de alvenaria com blocos cerâmicos voltada para o leste, o período de 

aquecimento constatado foi entre às 07:00h e 16:00h, idêntico ao observado para as paredes de concreto. 
Nota-se pela Figura 12, que as temperaturas alcançadas são bastante elevadas, sendo a máxima na 
superfície externa de 37,4°C e na superfície interna de 34,1°C. O atraso térmico para este caso foi de 
duas horas. Quanto ao amortecimento máximo proporcionado pelo sistema de vedação, o valor foi de 
9,8°C às 10:00h e com valores elevados durante toda manhã. Já no período de resfriamento da parede, 
a diferença entre a temperatura interna e externa se manteve quase constante – em torno de 2,1°C. 
 

 
Figura 13 - Temperatura superficial interna e externa de parede de alvenaria orientada para o oeste. 

 
Para a parede de alvenaria orientada para o oeste, a análise apontou o período de aquecimento 

entre às 09:00h e 19:00h, nesse intervalo de tempo, a temperatura máxima da superfície externa igual a 
42,7°C às 17:00h e interna de 35,2°C às 18:00h. O atraso térmico observado foi de aproximadamente 
quatro horas, evidenciado pelo deslocamento para a direita do pico de temperatura superficial interna na 
Figura 13. Já o amortecimento térmico máximo registrado foi de 8,0°C às 17:00h. No período de 
resfriamento da parede (20:00h a 08:00h), a diferença entre a temperatura interna e externa foi em média 
2,5°C. 

Ao confrontar os sistemas de vedação em estudo, percebe-se que a parede constituída de painel 
maciço de concreto armado possui transmitância térmica superior às paredes de alvenaria, 
proporcionando então um amortecimento térmico bem reduzido. Ao passo que, a baixa capacidade 
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térmica da parede de alvenaria com blocos cerâmicos faz com que suas temperaturas superficiais sejam 
mais elevadas e mesmo após o término do período de aquecimento continuem altas, indicando uma alta 
inércia térmica. 

Após observar detalhadamente o desempenho térmico das vedações da unidade habitacional 
simulada, confrontaram-se os valores da temperatura máxima em cada zona térmica modelada. Tais 
resultados podem ser visualizados na Tabela 6. 
 

Tabela 6 - Temperaturas nas zonas térmicas para os sistemas construtivos em análise. 

Sistema construtivo 
Ti, máx. (°C) 

Dormitório Q1 
Ti, máx. (°C) 

Dormitório Q2 
Ti, máx. (°C) 

Sala 
Te, máx. 
(°C) 

Paredes de concreto 33,4 33,3 33,5 
33,4 

Paredes de alvenaria 33,7 33,7 33,6 

 
Nota-se que a temperatura do ar para os dois sistemas construtivos apresenta valores próximos, o 

que significa que os sistemas de vedação não interferiram de maneira significativa no desempenho 
global da residência. Já em relação aos critérios normativos, considerou-se que os dois sistemas 
apresentaram desempenho térmico satisfatório, atingindo o nível mínimo exigido pela NBR 15575-
1:2013a para o período de verão, no limite do critério normativo, ou seja, a temperatura máxima no 
interior da edificação foi igual ou inferior à registrada na área externa.  

Como a norma basileira não apresenta tolerãncia para os valores de temperatura e considerando 
que as diferenças entre as temperaturas internas e externas foram mínimas (até 0,3°C), tais diferenças 
foram desprezadas, uma vez que na faixa de temperatura em questão, as diferenças encontradas se 
tornam irrelevantes para o conforto térmico dos usuários da edificação. 

4. Conclusões 

Com base nas análises propostas pelo método informativo verificou-se que a unidade habitacional do 
CHV apresentou comportamento térmico insatisfatório, comprovado pela máxima temperatura interna 
aferida in loco ter sido superior à temperatura externa. Na análise simplificada, constatou-se que os 
materiais de construção que compõem os sistemas de vedação e cobertura da habitação do CHV 
apresentaram propriedades térmicas inferiores àquelas exigidas pela norma brasileira de desempenho.  

Por outro lado, no método normativo (simulação computacional), concluiu-se que os dois 
sistemas construtivos estudados apresentaram comportamento similar, caracterizados por um 
desempenho térmico satisfatório, devido à mínima diferença entre temperaturas internas e externas, o 
que satisfaz o nível mínimo exigido pela NBR 15575-1:2013a. Observou-se ainda, de acordo com os 
resultados da simulação computacional, que o sistema de vedação de paredes de concreto, diferente do 
que se pensava, não exerce efetiva influência no desempenho térmico global da habitação, uma vez que 
existem outros fatores a considerar, tais como: falhas no posicionamento e nas dimensões das áreas 
efetivas para ventilação, pé-direito reduzido e alta transmitância térmica da cobertura.  

Ao final das análises dos três métodos indicados pela norma brasileira de desempenho, percebe-
se que além dos resultados obtidos pelo método normativo de simulação computacional, devem-se 
considerar relevantes as conclusões obtidas por meio do método informativo (medições in loco), uma 
vez que este último fornece dados próximos do desempenho térmico real observado na edificação objeto 
de estudo.  

Sendo assim, para otimizar este desempenho dever-se-ia verificar com mais rigor as questões de 
projeto, uma vez que em Tucuruí as condições climáticas não são favoráveis à boa performance térmica 
das edificações, com tendência a proporcionar desconforto por calor aos seus usuários. Algumas 
alternativas para melhorar o desempenho térmico seriam a utilização de, por exemplo, elementos 
externos de sombreamento (que não interfiram na infiltração de ar na habitação), planejamento do 
posicionamento e dimensões de aberturas, empregando preceitos da arquitetura bioclimática na fase de 
projeto, entre outros. Todos esses recursos poderiam ajudar a reduzir essa problemática observada no 
estudo de caso e proporcionar um maior desempenho das unidades habitacionais, garantindo o conforto 
térmico dos usuários, reduzindo a demanda por equipamentos elétricos de refrigeração e/ou ventilação.  

Quando comparadas às paredes de alvenaria, as paredes de concreto não agregam benefícios para 
a região em estudo, principalmente do ponto de vista ambiental, uma vez que seu processo de produção 
causa notáveis impactos ao meio ambiente e, portanto, sua utilização não é recomendada para a região 
em estudo. 
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