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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o sistema construtivo de parede de concreto monolítico 
moldada no local tem sido muito utilizado na construção de Habitações de 
Interesse Social, especialmente no aglomerado Sarandi-Maringá-Paiçandu. 
Dentre os seus benefícios para a construtora estão a maior agilidade na 
construção e uma redução de mão de obra no canteiro. Porém, seu desempenho 
térmico na cidade de estudo, situada na Zona Bioclimática 3, não é conhecido. 
Assim, o objetivo da pesquisa é avaliar as estratégias de projeto que permitem 
um melhor desempenho térmico nas habitações de interesse social construídas 
no referido sistema. O desempenho térmico da edificação em ambientes de 
moradia é essencial para uma boa eficiência energética e para manter as 
condições de habitabilidade na edificação. Sendo assim, por meio da simulação 
computacional com o software EnergyPlus e tendo como variáveis térmicas as 
características construtivas do material utilizado, o estudo obteve resultados 
quanto às temperaturas internas das edificações. A simulação também levou em 
conta o posicionamento das edificações e estratégias bioclimáticas aplicadas à 
arquitetura para selecionar quais estratégias condizem com o melhor 
desempenho. Com relação às propriedades térmicas dos materiais, foram 
utilizados os valores de referência descritos na Norma NBR 15220 (ABNT, 
2005). Complementarmente, foi analisada a percepção do usuário em relação 
às condições de conforto térmico no residencial estudado, através de entrevista 
com os moradores da região, baseadas nos questionários ASHRAE 55. A partir 
dos dados coletados, pôde-se confirmar, que houve uma melhora em relação às 
temperaturas, conforme acrescentadas as estratégias bioclimáticas e aumento 
da inércia térmica das paredes. Com relação às entrevistas com os moradores, 
as casas apresentam temperaturas desconfortáveis termicamente no inverno e 
verão. Portanto, fica evidente que o uso do sistema construtivo de parede de 
concreto monolítico moldada no local deve ser estudado e analisado conforme o 
a especificidade de cada cidade, além da reprodução indevida de projetos e 
materiais construtivos sem uma análise climática do local de implantação.  

 

Palavras chave: Paredes de concreto; Habitação de interesse social; Conforto 
térmico; Maringá. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the constructive system of monolithic concrete wall molded on 

site has been widely used in Social Interest Housing construction, especially in 

the city of Maringá – PR. Considering the construction company’s point of view, 

there are several benefits of its use such as greater agility within the construction 

process and less need of labor on site. However, its thermal performance at 

Maringá, Brazilian city located at Bioclimatic Zone 3, it is unknown. Thus, the 

research aim is to evaluate witch design strategies allow better thermal 

performance in social housing built in that system. At residential environments, 

thermal comfort is essential for energy efficiency and habitability. Therefore, 

through computer simulation using EnergyPlus software. The research 

considered constructive characteristics of monolithic concrete wall molded on site 

as thermal variables. In addition, in order to evaluate which strategies had better 

thermal performances, the simulation also considered the buildings locations and 

witch bioclimatic techniques has been applied to its architecture. Materials 

thermal properties reference values were described by NBR 15220 (ABNT, 

2005). In addition, the user's perception in relation to the thermal comfort 

conditions in the residential studied was analyzed, through interviews with the 

residents of the region, based on the ASHRAE 55 questionnaires. From the data 

collected, it was possible to confirm that there was an improvement in in relation 

to the temperatures, as added the bioclimatic strategies and increase of the 

thermal inertia of the walls. Regarding the interviews with the residents, the 

houses have thermally uncomfortable temperatures in winter and summer. 

Therefore, it is evident that the use of the construction system of monolithic 

concrete wall molded in place must be studied and analyzed according to the 

specificity of each city, in addition to the improper reproduction of projects and 

construction materials without a climatic analysis of the implantation site. 

 

Keywords: Concrete walls; Housing of social interest; Thermal comfort; Maringá.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao projetar uma edificação, é função do homem proporcionar ao seu 

usuário o sentimento de satisfação com o ambiente. A partir disso, é objetivo do 

projeto arquitetônico configurar espaços adequados para os seus usuários 

buscando integrar a edificação com o ambiente que os cercam. Desse modo, 

entende-se que espaços destinados à moradia, lazer ou trabalho devem conter 

boas condições de habitabilidade ou permanência, utilizando diretrizes que 

proporcionem bons índices de conforto ambiental no interior das construções. 

Para orientar as soluções arquitetônicas escolhidas em habitações, 

devem ser levadas em consideração as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). A ABNT NBR 15575-1 (ABNT, 2021) trata do 

Desempenho das Edificações Habitacionais; e a ABNT NBR 15220 (ABNT, 

2003) - que a partir da divisão do território brasileiro em 8 zonas bioclimáticas 

proposta por Givoni (1992) e em Mahoney (1970) - destaca requisitos mínimos 

de propriedades térmicas dos materiais construtivos para cada área, 

considerando também o fator da ventilação como uma das variáveis para atingir 

um conforto satisfatório. 

No Brasil, com a demanda de produção de habitações em larga escala, 

há o favorecimento do uso de sistemas construtivos rápidos e econômicos, além 

da elaboração de projetos padronizados para todo o território nacional. Muitas 

vezes, a construção dessas moradias se caracteriza pelo emprego de camadas 

finas de materiais de alta condutividade como o concreto, assegurando a leveza 

e a estabilidade estruturais aliadas à rapidez na construção e aos baixos custos. 

Portanto, torna-se de grande relevância a análise do comportamento térmico dos 

sistemas construtivos utilizados nessas edificações, visando a garantia de maior 

conforto de seus usuários e menor consumo de energia para condicionamento 

artificial das edificações (FERREIRA; PEREIRA, 2012). 

Em relação aos conjuntos habitacionais construídos para famílias de 

baixa renda, o clima, a cultura e os recursos disponíveis devem ser incorporados 

às recomendações projetuais. Mas, ainda assim, as construtoras demoram a 

adotar práticas recomendadas e perpetuam um modelo de design padrão, 

muitas vezes não adaptado às situações geográficas e sociais específicas 

(KOWALTOWSKI et al., 2006). 



13 

De acordo com Shimbo (2010), o mercado imobiliário brasileiro incorporou 

a produção industrial da habitação, a fim de obter uma maior apropriação privada 

de lucros. Reproduzindo, assim, praticamente o mesmo projeto e os mesmos 

materiais em terrenos e locais diferentes, com a função de acelerar o processo 

de produção e diminuir os custos do projeto. Por meio da definição de tipologias 

habitacionais com elementos construtivos que satisfazem economicamente os 

construtores, busca-se, além de tudo, o maior aproveitamento do terreno pouco 

enfatizando o conforto ambiental e a inserção urbana do projeto. 

Nas construções de habitação de interesse social, de acordo com 

Vaghetti (2010), deve-se pensar em soluções passivas das condições 

ambientais, em função do custo da edificação, para que atinjam condições 

mínimas aceitáveis aos índices de conforto ambiental. Nessa perspectiva, o 

Estado - principal gestor de habitações populares - deve ter entre suas principais 

metas garantir adequados índices de conforto ambiental aos seus usuários, 

aliados ao menor custo e a maior agilidade no processo de produção. 

Um dos sistemas considerados inovadores e que atendem aos princípios 

econômicos da construção social é o sistema composto por paredes monolíticas 

de concreto moldadas no local. Apesar de gerar um custo inicial elevado, o 

investimento é compensado pela agilidade e a possibilidade de reutilização de 

materiais como, por exemplo, as formas estruturais para execução das paredes 

(PONZONI, 2013). De acordo com Corsini (2012), esse sistema já é utilizado, há 

mais de 30 anos; mas só teve a norma lançada em 2012, com a NBR 16055 que 

trata das Paredes de Concreto Moldadas no Local – Requisitos e procedimentos, 

tornando o material mais competitivo no mercado e aumentando a sua utilização 

em programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida. 

Tendo em vista que o desempenho térmico de um sistema construtivo 

está diretamente relacionado ao clima de cada região, o uso indiscriminado de 

algum material, utilizado da mesma maneira em diversos locais, afeta a 

qualidade térmica das edificações (SPANENNBERG, 2006). Sendo assim, a 

população de classe média, mesmo em situações de deficiência de qualidades 

projetuais que causam problemas de conforto, ainda tem como alternativa o uso 

de sistemas artificiais de climatização. Enquanto que a população com menor 

poder aquisitivo, diante da inadequação do projeto ao clima, sofre com o 

desconforto (DUMKE, 2002). 
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Observando os fatores citados acima, a avaliação da qualidade térmica 

das edificações construídas para a população de baixa renda se torna muito 

importante. E o uso das tipologias e sistemas construtivos devem ser estudados 

separadamente em cada região bioclimática brasileira, considerando o clima e 

as especificidades de cada local.  

Algumas soluções bioclimáticas descritas em normativas brasileiras 

podem guiar os projetistas na hora de solucionar problemas de conforto térmico 

em habitações. Como a norma NBR 15575 (ABNT, 2013) propõe, é possível 

realizar a avaliação de conforto em um projeto por meio de simulação 

computacional e por meio da verificação ao cumprimento das diretrizes 

projetuais impostas na mesma. 

Visando a simulação computacional, o software EnergyPlus foi 

selecionado para ser usado na pesquisa. Ele é citado e validado pelo padrão 

ANSI/ASHRAE 140 – 2011, e usado globalmente em pesquisas, estando em 

conformidade com todos os requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013). 

São muitos os estudos, hoje, que utilizam da simulação computacional 

para a avaliação de soluções projetuais e sistemas construtivos, destacando-se 

o uso do software EnergyPlus. O programa é capaz de calcular temperaturas 

internas e trocas de calor simuladas em determinados intervalos de tempo; além 

de calcular a carga térmica necessária para resfriamento e aquecimento. Essas 

informações são necessárias para avaliar o conforto térmico do usuário e se 

estão de acordo com valores propostos por Normas (CRAWLEY et al., 2005). 

Considerando a relevância do estudo e a análise do desempenho térmico 

dos materiais, este trabalho usará o método da simulação computacional 

proposto na Norma de Desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013) e na STANDARD 

ASHRAE 55 (ANSI, 2017). O intuito é avaliar o desempenho das unidades 

habitacionais que utilizam o sistema construtivo de paredes monolíticas 

moldadas no local, na cidade de Maringá, realizando as alterações projetuais de 

adequação à arquitetura bioclimática que estão dispostas na norma NBR 15520 

(ABNT, 2005) referente à zona bioclimática 3. 

Tendo a norma como guia, a foram pesquisadas informações sobre as 

construções de habitações sociais em parede de concreto monolítico na cidade 

de estudo, a fim de realizar simulações do projeto em diversas situações e 

encontrar uma tipologia que melhor atendesse aos critérios de conforto térmico. 
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Os resultados das simulações computacionais são decisivos nesse processo, 

uma vez que fornecem os resultados sobre as temperaturas internas obtidas, ao 

longo do ano simulado dentro da edificação. 

Além disso, como a atual Norma de Desempenho publicou em 2021 uma 

nova revisão, a pesquisa abordará as alterações dispostas pela nova proposta 

e fará comentários que ajudarão pesquisas futuras a avaliar os sistemas 

construtivos a partir do novo regulamento que será disposto. 

Para análise dos resultados, também foi utilizada a norma internacional 

ASHRAE Standard 55 (ANSI, 2017), para estabelecer os limites de temperaturas 

confortáveis com aceitabilidade de 80% dos moradores, a fim de comparar as 

simulações que foram realizadas mediante alterações nas estratégias de projeto 

e nas características construtivas da habitação. Além disso, essa norma estipula 

a contagem de graus-horas de desconforto aos quais os moradores estão 

submetidos dentro dessas habitações, a partir dos dados de temperaturas 

operativas internas. 

 

1.1 Justificativa 

 

A utilização de novos materiais da construção civil que propõem uma obra 

mais rápida tem se intensificado na cidade de Maringá, entre as construções de 

Habitações de Interesse Social. Nesse sentido, a utilização de paredes de 

concreto monolítico moldadas in loco, são uma opção viável às construtoras. 

Alguns estudos abordaram e avaliaram termicamente o uso desse sistema 

construtivo em algumas zonas bioclimáticas, como Sacht (2008), Alavares 

(2018), Ferreira e Pereira (2012), Oliveira et. al (2014), porém, o estudo de caso 

ainda não foi realizado na cidade em questão deste trabalho.  

Pensando, então, no conforto do usuário nas edificações, é necessário 

conhecer as propriedades térmicas dos materiais que estão sendo utilizados, 

realizar um estudo de ventilação e insolação para as habitações e, assim, prever 

melhorias na qualidade de projeto que contribuam com a satisfação do usuário 

em relação à edificação (LAMBERTS, 2005). 

Soluções propostas ainda na fase de projeto são mais viáveis 

economicamente do que após o início da obra. Além disso, quanto maior o 

conhecimento sobre o desempenho da edificação, mais eficiente será a escolha 
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de técnicas e materiais a serem executados. Essas premissas de projeto 

auxiliam na busca da eficiência energética, no cumprimento de normas e na 

obtenção de selos de certificação. 

O aglomerado Sarandi-Maringá-Paiçandu, objeto de estudo deste trabalho, 

possui parte da população desprovida de moradia própria e com baixa renda per 

capita – cerca de 10% da população (IBGE, 2010); fatos que fazem esse campo 

de estudo propício à pesquisa em questão, intensificando a importância de que 

é preciso avaliar o desempenho térmico das habitações que estão sendo 

construídas para essa parcela da população. 

Em entrevista1, o engenheiro responsável pela construção de conjuntos 

habitacionais na cidade relatou que, desde 2012, a construtora para a qual 

presta serviços passou a utilizar a parede de concreto nas habitações e tem 

observado que: (1) as obras não tiveram problemas durante a execução; (2) 

houve uma redução de 75% dos funcionários no canteiro; e (3) devido à 

agilidade, já foram mais de 700 casas construídas, desde então. Esses fatos 

comprovam que, muitas construtoras ainda podem aderir a esse sistema 

construtivo, por possuir diversas vantagens em relação aos outros materiais. 

Como visto na Figura 1, temos uma clara evidência da rapidez do sistema 

construtivo, demonstrada por imagens com uma semana de diferença entre as 

etapas representadas na figura da esquerda e da direita. 

 

Figura 1 - Demonstração da rapidez do sistema construtivo 

  

Fonte: Arquivo pessoal. 

                                                             
1 A entrevista foi realizada no dia 22/07/2019 com uma metodologia investigativa, a fim de avaliar 
e obter informações sobre as características dessas unidades habitacionais que são o objeto de 
estudo da pesquisa. 
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Uma construtora de Maringá, quando entrevistada, afirmou que utiliza o 

concreto de 1800 kg/m³ para Habitações do Programa Faixa 1 e 2200 kg/m³ para 

Habitações Faixa 2 em outros projetos; e nos mesmos utiliza espessura de 10 

cm, o que está abaixo dos resultados satisfatórios demonstrado na pesquisa de 

Sacht (2008). Esse trabalho se justifica, então, uma vez que se propõe a 

promover aos usuários e projetistas de habitações de interesse social na cidade 

de Maringá, por meio de sua conceituação teórica e dos resultados obtidos pela 

simulação computacional, um estudo adequado à utilização das vedações em 

parede de concreto monolíticos moldadas no local que discorra sobre os 

resultados acerca do desempenho desse sistema construtivo, e de quais 

adequações de projetos devem ser realizadas para uma boa condição de 

habitabilidade nas edificações. 

Uma das pioneiras nos estudos da parede de concreto, Sacht (2008) 

utilizou o método de simulação computacional para obter dados referentes ao 

desempenho térmico do sistema construtivo em cada Zona Bioclimática 

brasileira. Porém, a pesquisa necessita de atualização, uma vez que utilizou 

outro software computacional, o Arquitrop, software este que não utiliza as 

mesmas abordagens de simulações que o EnergyPlus.  

Além disso, cidades localizadas na mesma zona bioclimática não 

apresentam necessariamente as mesmas condições climáticas, como foi 

comprovado por um estudo de Saverzuk (2020), onde ela simulou termicamente 

um projeto de habitação de interesse social em 4 cidades distintas (Maringá, 

Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo) localizadas na Zona bioclimática 3, e 

concluiu que elas possuem características climáticas dessemelhantes que 

refletem no desempenho térmico das edificações e nas condições de conforto 

térmico dos usuários.   

Em uma pesquisa mais recente, Álvares (2018) realizou estudo de caso em 

residências populares construídas em parede de concreto monolítico moldadas 

no local e avaliou o desempenho térmico do material na cidade de São 

Carlos/SP, situada na Zona Bioclimática 4. Os dados coletados evidenciaram 

uma inadequação dos parâmetros de vedação e cobertura descritos pela norma, 

o que resultou em um baixo desempenho térmico. O estudo concluiu que a 

inércia térmica do sistema construtivo deve ser aumentada, e que o sistema 
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necessita de um plano de expansão da moradia para orientar o morador ao 

realizar alguma modificação do projeto, a fim de que não se prejudique o conforto 

térmico. 

Oliveira (2009) expõe, em sua pesquisa sobre Avaliação Ambiental do 

projeto Arquitetônico, que as simulações computacionais são utilizadas de modo 

que as suas bases de dados consigam avaliar a condição da eficiência ambiental 

da edificação, confrontando dados de projetos com a sua eficiência ambiental 

global, ou específica. Dentre os critérios avaliados, ele cita a eficiência 

energética, eficiência térmica e eficiência da envolvente alegando que essa 

metodologia contribui para a avaliação do projeto arquitetônico nos critérios de 

qualidade de serviços, ambiente externo e interno relacionados ao conforto 

ambiental e às demandas dos usuários. 

Sendo assim, os estudos propostos por essa pesquisa se tornam 

necessários, no intuito de preencher a lacuna existente para a especificidade 

climática da cidade de Maringá-PR, para que as construções futuras no sistema 

construtivo de parede de concreto monolíticos possam ser projetadas para 

proporcionar conforto térmico aos seus moradores. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo dessa pesquisa é avaliar desempenho térmico do sistema 

construtivo de paredes de concreto monolítico moldadas no local na cidade de 

Maringá- PR, comparando a influência das características projetuais e aspectos 

construtivos do material utilizado.  

Para esse fim, objetiva-se, especificamente: 

a) identificar as diretrizes de projeto que impactam o desempenho 

térmico das edificações de Unidades Habitacionais para a cidade 

de Maringá-PR;  

b) sintetizar as propriedades do sistema construtivo estudado quanto 

ao conforto térmico dos usuários e eficiência energética;  

c) obter e avaliar dados de recorrentes alterações de uma edificação 

padrão de habitação de interesse social como inserção de 

elementos arquitetônicos (pintura clara, sombreamento, etc.), 

mudança de orientação solar e de materiais de vedação;  



19 

d) avaliar a influência da espessura, condutividade e densidade do 

concreto, aliadas às estratégias de projetos nas habitações de 

Interesse Social para o desempenho térmico das mesmas; 

e) obter a percepção de conforto dos moradores que estes estão 

submetidos em suas habitações de parede de concreto; e 

f) comparar os estudos realizados de simulação entre a Norma de 

Desempenho (ABNT, 2021) e a ASHRAE 55 (ANSI, 2017).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo do referencial teórico, são apresentados os assuntos que 

envolvem a pesquisa. Inicialmente, apresenta-se um estudo sobre as 

Habitações de Interesse social que visa analisar as problemáticas encontradas. 

Em seguida, o capítulo sobre Paredes de Concreto visa descrever o sistema 

construtivo estudado e relatar sobre o uso do sistema atualmente. 

Para embasar teoricamente a metodologia proposta, o capítulo seguinte 

buscará explicar sobre o conceito de desempenho térmico bem como sobre as 

estratégias bioclimáticas para atingir o conforto dos usuários dentro das 

unidades habitacionais. Esse capítulo também aborda conceitos sobre a teoria 

adaptativa e analítica para explicar as formas de análise da pesquisa que estarão 

descritas no capítulo de Metodologia. 

Não obstante, o capítulo aborda uma revisão das normas vigentes sobre 

o assunto: ASHRAE Standard 55 (ANSI, 2017); ISO 7750/2005; NBR 15.220 

(ABNT, 2005); Norma de desempenho térmico das edificações; a NBR 15.575 

(ABNT, 2021) e o Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) (IPEA, 2013). 

Por fim, a simulação computacional pelo software EnergyPlus é 

apresentada como ferramenta de avaliação de desempenho térmico, bem como 

algumas pesquisas anteriores relacionadas ao tema. Além dos relatos de 

pesquisas anteriores sobre o sistema construtivo que também serão 

apresentadas.  

 

2.1 Habitação social no Brasil 

 

A problemática da habitação é tema antigo da história das cidades. 

Contudo, foi a partir do século XIX, no processo de urbanização impulsionado 

pela Revolução Industrial, que ocorreu uma explosão demográfica nos grandes 

centros. A ida repentina dos trabalhadores para a cidade gerou uma série de 

problemas de moradias para a população de menor poder aquisitivo (BONDUKI, 

2004). 

Construíram-se, então, as vilas operárias rentistas que abrangiam desde 

casas isoladas às geminadas, em blocos de quatro ou enfileiradas, sempre 
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localizadas no entorno das fábricas. Altas densidades e instalações sanitárias 

precárias são características comuns dessas diversas tipologias. E isso 

demonstra que a qualidade de vida da população operária era imprópria 

(BONDUKI, 2004). 

No Brasil, durante a República Velha (1889-1930), ocorre o início da 

produção de habitação de interesse social no Brasil. E, devido à atitude do 

governo, que tornou a questão da habitação um problema público, foram 

estabelecidos padrões mínimos de habitabilidade baseados no higienismo, 

proposto em combate às habitações precárias (BONDUKI, 2014). 

A partir de 1930, a habitação popular é verdadeiramente assumida como 

questão social e de responsabilidade do Estado. O mercado de locação sofreu 

uma intervenção do governo, o que desestimulou a produção rentista e 

incentivou a compra de lotes e construção da casa própria; ocorrendo, assim, a 

proliferação de conjuntos habitacionais de baixa renda (ROTTA, 2009). 

A terceira etapa (1964-1986) é marcada pela criação de duas fontes 

estáveis de recursos: o Banco Nacional da Habitação (BNH) e o Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), dentro do período do regime militar. Essas 

entidades representam a garantia da continuidade do financiamento 

habitacional. Contudo, ocorreu uma triagem de beneficiários que possuíam 

rendimentos formais e regulares e o poder de quitar o financiamento (BONDUKI, 

1998). 

Além da seleção de beneficiários para garantir sua habitação, houve 

padronização da edificação e abandono das diferenças regionais, assim como a 

desconsideração da qualidade da habitação inserida na cidade. Logo, apesar do 

avanço na racionalização do processo construtivo, a produção e a redução dos 

custos eram consideradas mais importantes que o projeto arquitetônico e urbano 

(BONDUKI, 2014). 

Em 1986, quando a “Nova República” foi inaugurada, o Sistema 

Financeiro estava falido. E com o fechamento do BNH, a população mais pobre 

passou a enfrentar um difícil acesso à moradia devido à escassez de um projeto 

consistente na política habitacional que os favorecessem e à especulação 

fundiária dos recursos destinados à habitação (MARICATO, 2001). 

Esse período de gestão, na década de 80 e 90, foi marcado pelo 

lançamento de programas paliativos e fontes alternativas de financiamento, na 
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tentativa de diminuir os problemas das moradias como a urbanização de favelas 

e assentamentos precários e as intervenções em cortiços e habitações nas áreas 

centrais. Essa mobilização levou, em 1988, ao reconhecimento de moradia como 

direito de todo cidadão dentro da Constituição, que adotou diretrizes e 

instrumentos de combate à exclusão da população de menor poder aquisitivo 

sobre esse direito (BONDUKI, 1998). 

O surgimento de políticas habitacionais realmente preocupadas em 

solucionar o problema da habitação é mais atual. Ocorreu a partir criação do 

Estatuto da Cidade (2001), que regula o uso da propriedade urbana em prol do 

interesse coletivo e do equilíbrio ambiental. Esse estatuto põe à frente as 

questões sociais para o uso do solo urbano, tornando-se um importante 

instrumento de regularização fundiária (FERREIRA, 2012). 

De acordo com o Ministério das Cidades (2012), em 2005, foi instituído o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que tem como 

objetivo principal a implementação de programas que promovam, para a 

população de baixa renda, o acesso à moradia digna. Ainda de acordo com o 

órgão público, o governo inaugurou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS), que direciona os recursos orçamentários do Governo Federal a 

esses programas de habitação do SNHIS. Os recursos do FNHIS têm finalidade 

definida por Lei como, por exemplo, a produção de lotes urbanizados para fins 

habitacionais, a regularização fundiária e urbanística de áreas de interesse social 

e, também, a aquisição, conclusão, melhoria, reforma, locação social e o 

arrendamento de unidades habitacionais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

Uma vez que a oferta de habitações, no Brasil, não atende à necessidade 

da população, o Governo calcula o déficit habitacional. De acordo com Genevois 

e Costa (2020), o déficit habitacional se refere às moradias que devem ser 

construídas para substituir os domicílios existentes que não apresentam as 

condições de segurança primordiais aos moradores, ou para garantir habitação 

adequada às famílias que não possuem um domicílio de uso privativo. 

Segundo a Nota técnica Nº 5 – Estimativas do Déficit Habitacional 

Brasileiro (PNAD, 2007, 2012), emitida pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2013), durante os anos analisados, houve redução do déficit 

habitacional em concordância com o aumento do número de moradias. Tal 
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aumento se deu em função dos programas habitacionais incentivados pelo 

governo. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) surgiu, em 2009, 

elaborado pelo Governo Federal como uma forma de enfrentamento da chamada 

crise dos subprimes americanos, que, recentemente, tinha provocado a quebra 

de bancos e impactado a economia mundial. O déficit habitacional no Brasil, 

naquela época, era de aproximadamente 7 milhões; e o programa garantia 

reduzir o índice em 14% (SHIMBO, 2010). 

O Programa é definido pelo artigo 2º da lei 11.977/2009 como:  

 

O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à 
produção e à aquisição de novas unidades Habitacionais pelas famílias 
com renda mensal de até 10 (Dez) salários mínimos, que residam em 
qualquer dos Municípios brasileiros (BRASIL, 2009, p. 33). 

 

Com a criação do programa, as questões fundamentais ao estudo de 

moradia social e sobre seus efeitos no território e na vida das famílias atendidas 

começaram a receber mais atenção (SOBRINHA et al., 2015). Além disso, com 

o incentivo ao aumento da produção de habitações, o mercado financeiro da 

construção civil passou por um período de grande aquecimento e chegou a 

consolidar um ramo específico para a construção de habitações em escala no 

Brasil (LOPES; SHIMBO, 2015). 

O processo de planejamento e construções de habitações de interesse 

social, no Brasil, procura solucionar problemas quantitativos de acesso; o que 

resulta na busca pela diminuição dos custos nesse processo de implantação dos 

empreendimentos. Assim, os padrões construtivos são adotados buscando uma 

economia de recursos e gerenciamento de procedimentos padrões (NERBAS; 

KUNH, 2010). 

De acordo com Shimbo (2010), o mercado imobiliário brasileiro incorporou 

nos projetos a produção industrial da habitação, a fim de obter uma maior 

apropriação privada de lucros ao reproduzir praticamente o mesmo projeto e os 

mesmos materiais em terrenos e locais diferentes para acelerar o processo de 

produção e diminuir os custos do projeto. Shimbo (2010) ainda afirma que por 

meio da definição de tipologias habitacionais com elementos construtivos 
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padronizados, busca-se, além de tudo, o maior aproveitamento do terreno, 

pouco enfatizando o conforto ambiental e a inserção urbana do projeto. 

Um dos sistemas que tem sido incorporado pelas construtoras é o sistema 

de paredes de concreto. Este apresenta uma solução eficiente para 

empreendimentos construídos em larga escala e com alta repetitividade. Assim, 

com as suas paredes e as lajes concretadas simultaneamente, a vedação passa 

a exercer a função estrutural e os benefícios destacados pela sua utilização são 

a rapidez na construção e redução da mão de obra (DORNELLES, 2012). 

Para tentar solucionar o problema do uso indiscriminado de projetos de 

habitação com o mesmo sistema em muitas regiões, os pesquisadores Krüger e 

Laroca (2010) explicam que estudiosos científicos têm se preocupado com a 

avaliação de sistemas construtivos para os setores de baixa renda da população 

brasileira. Portanto, as avaliações de projetos de moradia de baixo custo, além 

de considerações técnicas e construtivas, devem levar em consideração o 

aspecto da melhoria das condições de conforto térmico interno (KRÜGER; 

LAROCA, 2010). 

 

2.1.1 A habitação de interesse social em Maringá – PR 

 

Na cidade de Maringá, situada a Noroeste do Paraná, houve um intenso 

fluxo de migração do campo para a cidade, principalmente na década de 70, 

quando a geada negra acabou com as plantações de café na área rural. A partir 

de então, entre os anos 70 e 80, a prefeitura do município reduziu as instalações 

irregulares instaladas, afastando-as para a periferia do município ou para a 

periferia dos municípios vizinhos (PHLIS, 2010). 

Nos dias atuais, após entrevistas realizadas pelo Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) em 2010, observou-se um diagnóstico 

negativo da habitação social na cidade. O alto preço da terra é o primeiro 

problema apontado. O que dificulta na implantação e gera um consequente 

afastamento dessas habitações de Maringá. Outro problema levantado foi a falta 

de infraestrutura e equipamentos públicos necessários no entorno das 

habitações populares (FLEURY; SILVA, 2015). 
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O PLHIS, elaborado no ano de 2010, foi um plano desenvolvido pelo 

conselho municipal da cidade que pretendeu implementar um conjunto de ações 

para permitir o avanço no sentido de universalizar o acesso à moradia digna para 

todo cidadão maringaense. Suas ações e pesquisas previram revisões no 

primeiro ano de cada ciclo governamental (2013, 2017 e 2021) de modo a 

permitir avaliações periódicas e ajustes nos cenários propostos.  

O plano classifica três frentes de combate à questão da moradia. São 

programas que respondem ao déficit habitacional, à inadequação habitacional e 

programas voltados à assistência técnica. O programa de interesse para o 

presente trabalho é o que busca a qualidade do ambiente construído melhorando 

a habitabilidade da unidade e do seu entorno.  

Com referência às projeções do déficit habitacional, foram selecionados 

os mesmos anos citados anteriormente, sendo necessária essa informação para 

elaboração das propostas de investimentos na área de habitação e dos Planos 

Anuais de Investimentos (PPAs). A projeção dos domicílios particulares 

permanentes para 2010 era de 113.090 domicílios, sendo 111.320 na área 

urbana e 1.318 na área rural. De acordo com as projeções fornecidas em 2010 

pelo Ministério das Cidades, Maringá contará, em 2021, com 138.381 domicílios 

permanentes na área urbana e 2.200 na área rural, totalizando 140.581 

domicílios (PLHIS, 2010). 

Quanto à projeção das faixas de renda da população, uma estimativa feita 

pelo mesmo Plano Habitacional de Habitação de Interesse Social (2010) prevê 

que o crescimento populacional, até 2021, mantenha a mesma distribuição 

percentual das faixas de renda do Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em porcentagens, a faixa com renda inferior a 

três salários mínimos representava, naquele ano, 24,30% dos domicílios 

urbanos. Enquanto a faixa de 3 a 5 salários mínimos representava 20,61% dos 

domicílios.  

Com relação à produção de habitações populares por empreendedores 

privados e particulares, foram selecionados, no cadastro técnico da prefeitura, 

os alvarás do período de 2000 até junho de 2010 de construções residenciais 

com área inferior a 70,00m². O número de construções por ano varia entre 2000 

e 3000 unidades. Mesmo sabendo que podem ocorrer distorções nessa 

informação, uma vez que nem todas as habitações com área inferior a 70,00 m² 
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são dirigidas às faixas de renda entre zero e três salários mínimos, considerou-

se que essas faixas de renda são o cliente preferencial dessas habitações 

(PLHIS, 2010). 

Nota-se que a cidade de Maringá possui um crescimento exponencial 

quando se trata em construções de Habitações de interesse Social, 

principalmente por ser uma cidade importante na região em que está situada, 

tornando de grande impacto conhecer e avaliar o desempenho térmico dessas 

construções.  

Quando a presente pesquisa cita a cidade de Maringá, especialmente ao 

tratar das questões habitacionais, entende-se a união dos municípios que 

compreendem o conglomerado de Maringá – Sarandi – Paiçandu, cidades que 

se encontram conurbadas, tornando-se o objeto deste trabalho. Os estudos de 

Habitação nessas cidades se tornam importante, uma vez que, como citado 

anteriormente, há uma grande demanda de construção de Habitação de 

Interesse Social na região.  

 

2.1.2 A habitação adequada à realidade climática  

 

O conceito de moradia, enquanto direito humano, teve início, em 1948, 

pelo artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse 

documento, foi oficialmente incluído como parte de um direito para o padrão de 

vida adequado. Em 1991, o direito à moradia se concretiza, por meio do 

Comentário Geral nº 4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento se refere à moradia 

não apenas como um abrigo, mas um local que deve proporcionar aos seus 

moradores as condições para um pleno desenvolvimento social, econômico e 

cultural. Ele deve conter sete elementos primordiais, dentre eles a habitabilidade 

(ROLNIK et al., 2015). 

A Habitabilidade da unidade habitacional, conceituada por Cohen (2019), 

diz respeito a um espaço habitacional que promove aos seus usuários a 

satisfação de suas necessidades físicas, psicológicas e socioculturais, 

obedecendo às normas de conforto ambiental e promovendo adequada 

ventilação, iluminação, acústica e escolha de materiais construtivos e 

acabamentos que não agridam táctil e ambientalmente os ocupantes dessa 
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habitação. Essas características tornam a unidade habitacional um espaço que 

responde à qualidade e função da habitação saudável. 

Um projeto habitacional possui algumas condicionantes no sentido 

econômico, tais como: métodos de construção racionalizados, disponibilidade de 

materiais, processo de execução mais eficiente, redução do desperdício de 

materiais, economia de infraestrutura urbana e economia no uso de água e gás 

canalizado. Quanto aos aspectos construtivos, refere-se ao modo de tecnologia 

de execução e ergonomia, enquanto as condicionantes institucionais estão 

ligadas aos aspectos políticos, legais, normativos e administrativo que incidem 

sobre o projeto (LIBEROTTO et al., 2013). 

Em relação aos conjuntos habitacionais construídos para famílias de 

baixa renda, o clima, a cultura e os recursos disponíveis devem ser incorporados 

às recomendações projetuais, mas, ainda assim, as construtoras demoram a 

adotar práticas recomendadas e perpetuam um modelo de design padrão, 

muitas vezes não adaptado às situações geográficas e sociais específicas 

(KOWALTOWSKI et al., 2006). De acordo com Vaghetti (2010), deve-se pensar 

em soluções passivas das condições ambientais que atinjam condições mínimas 

aceitáveis para os índices de conforto ambiental, em função do custo da 

edificação. 

Durante o processo de construção de moradias populares, diversos 

aspectos são considerados como: a escolha do local e as características do 

sistema construtivo a ser adotado. Porém, o que tem sido identificado em 

projetos para esse tipo de população é que apenas os critérios econômicos são 

levados em conta, não procurando atender aos padrões mínimos de conforto 

estabelecidos. Isso se deve à pouca relevância dos aspectos climáticos durante 

a etapa de projeto e à seleção inadequada de tecnologias construtivas para a 

edificação. 

 

2.2 As paredes de concretos moldadas no local 

 

A busca por soluções tecnológicas para o desenvolvimento de habitações 

populares que possuam um desempenho satisfatório e que evitem desperdícios 

na construção é crescente, no Brasil. Nesse sentido, o sistema construtivo de 

parede de concreto monolítico moldada no local apresenta uma inovação no 
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sistema de execução da vedação. Pois, além de possuir função estrutural, 

incorpora, como parte do processo de produção, as instalações de sistemas 

prediais e esquadrias (SACHT; ROSSIGNOLO, 2008; NUNES, 2011). Trata-se 

de um sistema industrializado da construção que possui vantagens em relação 

aos prazos, custos, qualificação de mão de obra, velocidade de execução, dentre 

outros (NUNES, 2011). 

Essa técnica construtiva teve sua normativa publicada, em abril de 2012, 

e passou a ser usada em larga escala para solucionar o déficit habitacional do 

Brasil (BRAGUIM; BITTENCOURT, 2014). Por ser um sistema construtivo 

relativamente novo na construção civil, alguns estudos passaram a focar no 

comportamento térmico desse material a exemplo de Didoné, Milani e Bertocini 

(2016) , que avaliaram o desempenho térmico das as edificações construídas de 

parede monolíticas de concreto nas zonas bioclimáticas 6 e 8. Eles concluíram 

que esse sistema construtivo possui potencialidade para um bom desempenho 

térmico nas zonas estudadas, porém, sugerem soluções construtivas que 

melhorem as características térmicas de isolamento e capacidade térmica da 

edificação como: janelas compostas de materiais opacos e aplicação de forro na 

cobertura com boas características.  

Ferreira et.al (2016) também realizaram um estudo sobre o 

comportamento térmico das paredes de concreto monolíticos. O estudo 

realizado através de câmera térmica em laboratório, afirmou que as paredes de 

concreto maciça possuem menor atraso térmico e menor amortecimento entre 

as temperaturas superficiais da amostra do que paredes de concreto que utilizam 

materiais agregados à sua composição.  

Oliveira e Alves (2019) criticam os critérios normativos para o 

desempenho térmico e a qualidade de projetos replicados em cidades diferentes. 

Os pesquisadores realizaram a metodologia de simulação computacional das 

habitações sociais construídas em concreto monolítico na cidade de Uberlândia 

–MG, e compararam as temperaturas internas da edificação com as externas, e 

as internas em relação à temperatura do dia típico para o inverno e o verão. No 

verão, o desempenho térmico foi atendido apenas para o critério de dia típico, já 

no inverno, o desempenho mínimo foi atingido nas duas comparações.  

O subsistema de vedação vertical deve apresentar características 

desejadas de resistência mecânica, deformabilidade, isolamento térmico e 
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acústico, segurança ao fogo, impermeabilidade, durabilidade dentre outras 

condições. E, para isso, deve-se levar em consideração a escolha correta dos 

componentes a serem utilizados no elemento da vedação vertical. De acordo 

com a NBR 16055 (ABNT, 2012) a parede de concreto é um elemento estrutural 

autoportante, moldado no local, com comprimento maior que dez vezes sua 

espessura e capaz de suportar carga no mesmo plano da parede, sendo o 

concreto seu principal componente. 

Algumas vantagens do sistema construtivo, com relação ao uso geral e 

sistema construtivo, são destacadas no trabalho de Sacht (2008): 

 racionalização da produção das vedações resultando em um baixo índice 

de perdas e mão de obra reduzida;  

 aumento da qualidade, tanto nos serviços de execução, quanto no 

acabamento final;  

 alta produtividade;  

 aumento da área útil da habitação, em função da menor espessura das 

paredes; 

 execução simultânea da estrutura e vedação;  

 pode dispensar revestimentos;  

 as fôrmas reutilizáveis permitem a construção de uma habitação por dia; 

 as atividades não dependem da habilidade dos operários, exigindo 

apenas um treinamento;  

 consumo de mão de obra reduzido;   

 sequência ordenada de trabalho, permitindo a simplificação de tarefas; 

 o sistema construtivo exige organização e maior planejamento do 

processo de construção, logo, as soluções devem ser tomadas 

previamente à execução; e 

 custo global da obra reduzido.   

 

O desempenho térmico, acústico e a durabilidade de imóveis são fatores 

determinantes para o conforto e para a vivência dos moradores. Assim como a 

segurança estrutural é fundamental à construção de edificações. A Coletânea de 

Ativos 2007-2008 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 

2008, p. 69) considera, em relação ao desempenho térmico das casas 
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construídas com o sistema paredes de concreto, que o desempenho térmico 

exigido pela Norma pode ser alcançado nas construções em paredes de 

concreto, em todas as zonas bioclimáticas brasileiras. Porém, para as zonas 

mais quentes, no verão, é fundamental a proteção térmica da cobertura, a 

ventilação dos ambientes e o sombreamento. 

Um estudo anterior realizado por Sacht (2008), por meio da simulação 

computacional identificou quais seriam as tipologias de concreto com melhores 

resultados de desempenho térmico para cada Zona Bioclimática brasileira. 

Foram avaliadas as espessuras dos painéis (8, 10 e 12 cm) e as massas 

específicas dos concretos (1600, 1800, 2000, 2200 e 2400 kg/m³). O sistema foi 

simulado em cada região climática brasileira e se concluiu que, para a zona 

bioclimática 3, o que apresentou melhor resultado foi o concreto com massa 

específica 2400 km/m³ e espessura 12 cm. O estudo também concluiu que a 

variável que mais influenciou nos resultados foi a espessura da parede de 

concreto testada. 

Deve-se lembrar que a pesquisa citada acima foi realizada por meio de um 

software diferente do proposto nesta pesquisa, o que pode interferir diretamente 

nos resultados. Isso, portanto, qualifica esta pesquisa como uma proposta de 

atualização desse estudo para as normas atuais vigentes com a utilização de um 

software adequado à época atual.  

Uma pesquisa mais recente de Álvares (2018) sobre as paredes de 

concreto monolíticas moldadas no local foi realizada por meio de um estudo de 

caso nas residências populares da cidade de São Carlos/SP, situada na Zona 

Bioclimática 4. Nesse estudo, a avaliação do desempenho térmico e os dados 

coletados evidenciaram uma inadequação dos parâmetros de vedação e 

cobertura descritas pela norma, o que resultou em um baixo desempenho. O 

estudo concluiu que a inércia térmica do sistema construtivo deve ser aumentada 

e que o sistema necessita de um plano de expansão da moradia para orientar o 

morador ao realizar alguma modificação do projeto, a fim de que não se 

prejudique o conforto térmico. 

Brito (2007), estudou o desempenho de diversos tipos de parede de 

concreto, sendo elas: painéis de concreto maciço (15 cm), alveolar (20 cm, 

sendo 2,5 cm de concreto de cada lado e o restante de câmara de ar) e 

sanduíche com lã de vidro (12 cm sendo 1 cm de concreto de cada lado e o 
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restante preenchido com o material isolante). Os sistemas foram simulados nas 

zonas bioclimáticas 1, 3, 5, 6, 7 e 8, considerando as temperaturas limites de 31º 

e 17º C, para os dias típicos de verão e inverno, respectivamente. 

Ao longo do dia típico de verão, verificou-se o uso de climatização artificial 

excessivo em quase todas as cidades testadas, nas quais em Curitiba – PR 

(ZB1) e Brasília- DF (ZB4) a necessidade foi reduzida. Já para o dia típico de 

inverno, apenas em Campo Grande – MT (ZB7) foi possível atingir condições de 

conforto sem o uso de fontes internas de calor. A autora concluiu que a adoção 

de painéis leve de concreto nas regiões geográficas extremas, como as das 

zonas bioclimáticas 1 e 8, pode comprometer o conforto térmico do usuário, 

sendo mais adequado em clima ameno. O uso do painel maciço foi mais 

adequado para regiões com grande amplitude térmica. Já os painéis com maior 

isolamento foram indicados para cidades com menor amplitude. Ademais, a 

autora esclarece que o uso da taxa de renovação de ar previsto pela norma NBR 

15.575 (ABNT,2013) – referência disposta na sua primeira versão - não seria 

suficiente para avaliar o desempenho térmico das vedações, uma vez que 

possibilita a sub ou superestimação das condições climáticas locais. 

Ferreira e Pereira (2012) investigaram, com o auxílio do sofware, as 

temperaturas internas nas habitações de interesse social construídas em 

paredes de concreto nas espessuras 10 ou 12 cm dentro das oito ZBs brasileiras. 

Os resultados demonstraram que o desempenho das paredes de concreto no 

verão foi apenas o mínimo recomendado; excluindo-se as zonas 7 e 8, que 

obtiveram resultados insatisfatórios. As temperaturas de conforto obtidas nas 

condições extremas de frio ou calor são também extremas. Sendo indicado, 

portanto, à avaliação de conforto, a utilização de índices de adaptativo. 

Diante das incertezas que o uso desse sistema construtivo trás em relação 

ao conforto térmico dos usuários, é necessário um estudo detalhado e 

aprimorado considerando o clima local da cidade a ser estudada e fazendo uso 

da avaliação de estratégias bioclimáticas para avaliar o seu real comportamento 

térmico, dada as situações específicas de cada projeto. 

 

2.3 O conforto térmico em Habitações de Interesse Social  
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A manifestação de satisfação do usuário em relação às condições 

térmicas do ambiente é conhecida como conforto térmico. A fim de garantir um 

índice adequado, a observação efetiva da temperatura do meio deve ser utilizada 

para garantir um controle de qualidade eficiente (MENEZES, 2006). 

Um estudo realizado por Fanger (1970) revela que o conforto térmico 

depende de variáveis físicas ou ambientais e pessoais ou subjetivas. Dentre as 

variáveis físicas estão: temperatura do ar, temperatura média radiante, umidade 

do ar e velocidade relativa do ar. As variáveis pessoais envolvidas são: 

vestimenta utilizada, atividades desempenhadas e, por fim, as características 

individuais e aspectos culturais e psicológicos de cada ser humano.  

Os estudos de Fanger (1970) foram essenciais às elaborações das 

normas de conforto térmico e serviram de subsídios para o equacionamento e 

cálculos analíticos, conhecidos, hoje, como o Predicted Mean Vote (PMV) e o 

Percentage of Dissatisfied (PPD). Esses auxiliaram na definição de 

características ambientais que tornam um ambiente interno termicamente 

confortáveis. Segundo estudos empíricos realizados pelo pesquisador, a 

atividade desempenhada pela pessoa regula a temperatura de sua pele, bem 

como sua taxa de secreção de suor. Resumindo o seu estudo: é possível dizer 

que, para atingir o conforto térmico, é necessário que: 

 

 a pessoa se encontre em neutralidade térmica; 

 a temperatura de sua pele e a taxa de secreção de suor estejam 

dentro dos limites compatíveis com sua atividade; e 

 que a pessoa não esteja sujeita a desconforto localizado.   

 

Com relação ao desconforto localizado, estes podem ocorrer em contato 

com alguma superfície em temperatura muito baixa ou muito alta, por meio das 

correntes de ar e diferenças na temperatura do ar no sentido vertical 

(LAMBERTS et al., 2014). 

De acordo com Roriz (2003), essa linha de pensamento citada acima é 

conhecida como analítica e parte do pressuposto de que, por conta da 

semelhança biológica existente entre os seres humanos, pessoas de qualquer 

lugar do planeta possuem as mesmas preferências térmicas em qualquer 

localidade. 



33 

O estudo adaptativo é uma corrente paralela que avalia as condições de 

conforto baseadas em características individuais de cada ser humano. Segundo 

Humphreys (1981), para saber se a pessoa está, ou não, em conforto, deve-se 

perguntá-la diretamente. Pois uma pessoa que mora em um clima temperado 

suporta temperaturas menores do que um habitante de um clima tropical. Assim, 

esse estudo se baseia em uma pesquisa de campo formulada em condições 

reais. 

O modelo adaptativo de conforto térmico fundamenta sua teoria, a partir 

das adaptações comportamentais que as pessoas fazem para permanecerem 

confortáveis. Elas se adaptam ao ambiente térmico por meio do isolamento das 

roupas, postura ou atividades. Além disso, algumas ações como abrir janelas, 

ajustar persianas ou o aquecimento e resfriamento artificial são exemplos de um 

processo de adaptação e fazem com que os usuários alcancem um equilíbrio 

dinâmico com o ambiente (HUMPHREYS; RIJAL; NICOL, 2013). 

A temperatura interna e a preferência do usuário indicam resposta sobre 

a adaptação causada pelo clima. É possível se fazer uma comparação da 

temperatura interna que ocorre dentro de um edifício com as preferências de 

temperatura do ocupante por meio das entrevistas; chegando a uma relação de 

sucesso ao julgamento de conforto térmico alcançado dentro do edifício 

(HUMPHREYS, 1981) 

A caracterização das exigências do usuário contribui para o entendimento 

das possibilidades de melhoria do seu conforto térmico no ambiente. Por mais 

que haja variações sensitivas de uma pessoa para outra em função do sexo, 

peso, altura, idade, vestimenta, condições de saúde, aclimatação, dentre outros, 

pode-se avaliar o desconforto térmico predominante considerando a aceitação 

geral dos usuários. Assim, para auxiliar nos estudos de desconforto, criaram-se 

índices de conforto térmico que agrupam as condições ambientais que 

proporcionam respostas semelhantes nos usuários, dado um tipo de atividade 

(FROTA; SCHIFFER, 2001). 

Os estudos de conforto térmico visam, de maneira geral, analisar e 

estabelecer condições necessárias para avaliação e concepção de um ambiente 

térmico adequado às atividades e ocupações humanas; bem como estabelecer 

métodos e princípios para uma detalhada análise térmica de um ambiente. Sua 
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importância está baseada em três fatores: a performance humana, a satisfação 

do homem e a conservação da energia (LAMBERTS et al., 2014). 

Os estudos de Nicol e Humphreys (2002) afirmam, ainda, que os padrões 

de conforto auxiliam os projetistas a fornecer um clima interno termicamente 

confortável aos seus ocupantes. Essa definição do ambiente interno é 

importante também, pois influencia o consumo de energia do edifício e na sua 

sustentabilidade. Segundo Bittencourt e Cândido (2005), grande parte dos 

estudos que classificam os limites de conforto térmico expressam a sensação de 

conforto como uma temperatura efetiva que combina o efeito da temperatura do 

ar, umidade, radiação e movimento do ar. 

De acordo com Corbella e Yannas (2009), existe um nível ótimo para o 

fluxo de perda de calor no qual a temperatura do corpo se mantenha em 35°C. 

Se o fluxo de perda do calor aumenta com a temperatura do ar diminuindo, a 

pessoa “sente frio”; e se o fluxo de perda de calor diminui com a temperatura do 

ar aumentando, a pessoa “sente calor”. Os autores ainda revelam que o 

organismo humano apresenta órgãos termorreguladores que auxiliam na 

manutenção do equilíbrio térmico no corpo. Se o organismo não precisa atuar 

nesse sentido, significa que o indivíduo se encontra em neutralidade térmica. 

Assim, Frota e Shiffer (2001) afirmam que as exigências humanas de 

conforto térmico estão relacionadas ao funcionamento do organismo, pois o 

homem precisa ganhar ou liberar calor em quantidades suficientes para manter 

sua temperatura. De acordo com Brito (2006): 

 

O conforto térmico “sentido” pode ser descrito como um esforço de seu 

corpo para adaptar-se a determinadas condições climáticas, segundo a 

fisiologia de seu corpo e suas complexas percepções (BRITO, 2006, p. 66). 

 

É por meio da pele que são realizadas a maior parte das trocas de calor. 

A temperatura da pele é regulada pelo fluxo sanguíneo que a percorre, ou seja, 

quanto mais elevada a temperatura, mais intenso o fluxo. O aparelho respiratório 

também contribui com trocas, mas, geralmente, bem menores (WEI; LI; LIN; 

SUN, 2010). 

Um dos mecanismos fisiológicos a ser ativado na camada periférica do 

corpo é a vasodilatação ou vasoconstrição para a regulagem vasomotora do 
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fluxo sanguíneo. Outro mecanismo de controle é a transpiração que ocorre em 

ambientes quentes e tem início quando as glândulas sudoríparas são ativadas e 

o suor aflora à superfície da pele de onde evapora, utilizando o calor armazenado 

no corpo para tentar diminuir a temperatura. Em ambientes frios, podem ocorrer 

tremores involuntários para aumentar a taxa metabólica e o corpo não esfriar 

(FROTA; SHIFFER, 2001). 

De acordo com Lamberts et al. (2014), quanto maior a atividade física, 

maior será o calor gerado pelo metabolismo. Por isso, é imprescindível que o 

projetista saiba o nível de atividade a ser desempenhado dentro do ambiente. 

Na Figura 2, são apresentados os valores de metabolismo para algumas 

atividades físicas, de acordo com a norma ISO 7730 (2005). 

Figura 2 - Taxa de metabolismo por atividade 

 
Fonte: Lamberts et al. (2014). 

 

Deve-se considerar que um homem e uma mulher adulta têm 1,8 m² e 1,6 

m², respectivamente, de superfície corporal. Assim, os valores de atividades 

físicas (MET) podem ser convertidos em w/m². 

De acordo com Lamberts et al. (2014), a vestimenta fornece uma 

resistência térmica que também tem relevância no estudo da sensação de 

conforto térmico do homem. Esta outra variável é medida em “clo”, que vem do 

inglês “clothing”, sendo 1 clo = 0,1552 m² °C/W, que é igual à resistência térmica 

de um terno completo. 
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A relação, portanto, é quanto maior a resistência térmica da roupa, 

menores serão as trocas de energia com o ambiente. O Quadro 1 apresenta o 

índice de resistência térmica (Iclo) para algumas peças de roupas. 

 

Quadro 1 - lclo por vestimenta 

Vestimenta 
Icl 

Vestimenta 
Icl 

Clo m². K/W Clo m². K/W 

Calcinha e sutiã 0,03 0,005 Colete tecido leve 0,03 0,005 

Cueca 0,03 0,005 
Colete em tecido 

pesado 
0,03 0,005 

Camiseta manga curta 0,15 0,023 Suéter tecido pesado 0,09 0,014 

Bermuda 0,03 0,005 Short 0,06 0,009 

 

Quadro 2 - lclo por vestimenta - Continuação 

Vestimenta 
Icl 

Vestimenta 
Icl 

Clo m². K/W Clo m². K/W 

Saias curtas (verão) 0,15 0,023 Calça media 0,15 0,023 

Sais longas (inverno) 0,25 0,039 Cala flanela 0,25 0,039 

Vestido leve 0,2 0,031 Sandálias 0,2 0,031 

Vestidos pesados 
(inverno) 

0,4 0,062 Sapatos 0,02 0,003 

Camiseta de finas mangas 
compridas 

0,2 0,31 Botas 0,1 0,016 

Camisa flanelada manga 
comprida 

0,3 0,047 
Blusa com mangas 

compridas 
0,15 - 

Blusa leve de manga 
comprida 

0,15 0,023 Jaquetas 0,6 0,093 

Calça fina 0,06 0,009  

Fonte: Lamberts et al. (2014). 

 

Kroemer e Grandjean (2005) afirmam que se o clima no interior de uma 

sala se desvia do padrão de conforto, ele começa a atrair a atenção da pessoa, 

podendo até gerar alterações funcionais no corpo. O superaquecimento gera 

cansaço e sonolência, redução do desempenho físico e aumento de erros. Já o 

super resfriamento gera superatividade, reduzindo o estado de concentração, 

particularmente em atividades mentais. Além disso, Louadi et al. (2020) citam 

uma consequência da exposição contínua ao calor elevado: sobrecarrega o 
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sistema fisiológico podendo levar a problemas de saúde (como desidratação, 

câimbras de calor, exaustão e insolação). Os autores expõem que, para reduzir 

o risco de superaquecimento nos edifícios, eles devem ser projetados e 

operados para serem resilientes sob condições climáticas extremas. 

Segundo Krüger (2000), a relação entre conforto ambiental e tecnologias 

adequadas aparece a partir do conhecimento das condições climáticas que 

definam o local de projeto e das condições de conforto a ser atendidas no interior 

da habitação, e então são adotadas medidas passivas para obtenção de conforto 

no ambiente construído. 

Do ponto de vista da aplicação de Tecnologias Apropriadas, cinco 

aspectos fundamentais devem ser considerados na avaliação de Sistemas 

Construtivos: adequação da construção ao clima; adequação ao uso de 

materiais locais e ao uso de recursos naturais; medidas para racionalização da 

construção; medidas para autoajuda; e medidas para redução do custo final da 

habitação (KRÜGER, 2003). 

Dessa forma, tem-se como solução para a melhora do conforto térmico 

nas habitações populares a concepção correta do sistema construtivo. Além 

disso, soluções de ventilação, exposição solar, materiais e técnicas construtivas 

adequadas ao seu entorno proporcionam um melhor conforto ambiental às 

edificações (OLIVEIRA, et al., 2008). O desempenho térmico das vedações 

opacas está diretamente relacionado aos tipos de camadas de materiais 

empregadas na sua construção, influenciando as propriedades como inércia 

térmica e isolamento térmico (BRITO, 2006). 

Lima et. al (2019), analisaram os métodos construtivos de fechamento 

opaco e cobertura de uma edificação modelo desenvolvida pelo Núcleo de 

pesquisa em Arquitetura Sustentável de Interesse Social, da Escola de 

Arquitetura e Urbanismo da IMED. Além disso, por meio de simulação 

computacional, este trabalho investigou a hipótese de diferentes materiais 

normatizados resultarem em um maior período de conforto aos usuários. Os 

pesquisadores evidenciaram que o desempenho mínimo de uma edificação 

residencial apresenta grandes períodos de desconforto, sendo necessário 

estudos específicos em cada cidade e comparações entre diferentes materiais, 

e também, sugerem o uso de estratégias de arquitetura passiva, para elevar o 
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conforto dos usuários e diminuir a demanda energética das edificações 

habitacionais. 

Bormio (2007) também ressalta que, para a concepção de um ambiente 

adequado, em termos de conforto térmico, são necessários estudos 

bioclimáticos inseridos na arquitetura. Para isso, deve-se conhecer o local onde 

a edificação será instalada analisando o clima e as estratégias projetuais que 

possam ser adotadas. 

 

2.4 Análise do desempenho térmico de edificações 

 

A arquitetura, desde os seus primórdios, tem como missão a proteção do 

homem ao ambiente externo. Sendo assim, a arquitetura bioclimática tenta 

alcançar o conforto térmico humano, interagindo efetivamente com o clima 

exterior (MANZANO AGUGLIARO, 2015). 

De acordo com Lamberts et al. (2010), o conceito de comportamento 

térmico se diferencia do conceito de desempenho térmico, uma vez que o 

primeiro é a resposta física que a edificação apresenta quando submetida às 

solicitações do clima externo, variáveis climáticas e às condições do uso do 

ambiente. A partir do momento em que as variáveis térmicas do ambiente interno 

(variação de temperatura e umidade ou os fluxos de calor transmitidos por meio 

dos fechamentos) são avaliadas, tendo o enfoque na exigência de conforto dos 

usuários, têm-se a avaliação de desempenho térmico. 

“A aceitabilidade do edifício, em termos tecnológicos, depende do seu 

desempenho”(PIETROBON; LAMBERTS; PEREIRA, 2001, p.2). Pandolfo 

(2001) entende que o desempenho consiste na maneira como se comporta 

determinado material ou sistema durante a sua utilização. Para Ornstein (1992), 

o desempenho é a propriedade que caracteriza quantitativamente o 

comportamento de um produto em uso. Assim, o objetivo da avaliação de 

desempenho do ambiente construído e de seus componentes é garantir a 

satisfação das necessidades dos seus usuários e afins. 

Segundo Pietrobon, Lamberts e Pereira (2001), a avaliação de 

desempenho consiste em estimar o comportamento térmico de um edifício e 

seus elementos quando submetidos a condições de exposições normais, e 

avaliar se tais resultados satisfazem às exigências dos seus usuários.  
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Sendo assim, Lamberts et al. (2010) afirmam que para a edificação ser 

considerada com um bom desempenho térmico, deve apresentar características 

físicas e construtivas (volumetria, materiais, aberturas) que permitam a 

manutenção das condições de conforto para os usuários, com a menor 

necessidade de equipamentos condicionadores ou ventiladores de ar. De acordo 

com Chavtal (1998), levando em consideração o clima local, somente com a 

escolha correta de materiais e elementos construtivos dos fechamentos e 

orientação adequada é possível proporcionar o conforto térmico sem o uso de 

equipamentos mecânicos. 

Segundo a NBR 15575, a edificação habitacional deve reunir 

características que atendam às exigências de conforto térmico dos usuários 

(ABNT, 2013). A aplicação de estratégias projetuais que sigam os conceitos 

bioclimáticos adequados ao clima de cada região devem ser incorporadas tais 

como: adequada orientação solar, elementos de proteção de fachadas 

(esquadrias especiais, fachadas duplas, brise-soleil e vegetação) e o uso das 

propriedades dos materiais. A aplicação desses conceitos reduz o consumo 

energético da habitação e permite a melhoria do conforto ambiental interno 

(iluminação, ventilação e temperatura) (CORBELLA; YANNAS, 2009). 

A arquitetura residencial possui o maior potencial de utilização de 

recursos naturais de condicionamento térmico e iluminação. Sendo assim, antes 

de qualquer projeto, o arquiteto deve fazer um estudo do clima da sua região, 

tentando identificar quais estratégias bioclimáticas que se mostram mais 

adequadas para determinada situação. Durante a elaboração do partido 

arquitetônico, o projetista deve analisar: o terreno, clima, os usuários e horários 

de uso, programas de necessidades, a função, forma e os materiais construtivos 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 

O conhecimento das exigências humanas de conforto térmico e do clima 

aliado ao dos mecanismos de trocas de calor e do comportamento térmico dos 

materiais, proporciona condições de projetar espaços urbanos e edifícios que 

possuam uma resposta térmica atendendo às exigências de conforto térmico 

(FROTA; SHIFFER, 2011). Por isso é que se faz importante, desde o início do 

projeto, adquirir certo conhecimento sobre os materiais a serem usados, além 

das condições para implantação e estratégias passivas de conforto.  
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O desempenho térmico de uma vedação, dentre outras coisas, é função 

da transferência de calor entre os ambientes interno e externo (VEFAGO, 2006). 

De acordo com Brito, Akutsu e Tribess (2011), em um edifício sem grandes 

fontes internas de carga térmica, a envoltória do edifício é a principal responsável 

pela demanda de carga térmica e pelas condições internas que irão repercutir 

no conforto do edifício. Para os autores, a adequação dos materiais e da 

geometria da edificação ao clima local é essencial para um bom desempenho 

térmico. 

Para avaliação do conforto térmico nos ambientes de uma edificação, 

é imprescindível o uso de índices e limites de conforto validados para o clima 

local; que são utilizados para elaboração das normas de cada país ou as 

internacionais. Em geral, os critérios para avaliação de ambientes naturalmente 

ventilados são diferentes para edifícios condicionados artificialmente em razão 

das diferenças de expectativa e adaptação dos usuários (SORGATO, 2009).  

Com relação ao desempenho térmico do sistema construtivo, cabe-se 

destacar a influência da sua escolha para o desempenho da edificação. Assim, 

deve-se analisar os efeitos separados de cada componente da edificação, pois 

podem ser utilizadas estratégias para adequar o projeto às condições climáticas 

do local (SORGATO, 2009). No caso de uma parede opaca exposta à radiação 

solar e sujeita a uma determinada diferença de temperatura entre o ambiente 

interno e externo, as variáveis que afetam os mecanismos de troca de calor para 

determinar a intensidade de fluxo térmico que atravessa q (W/m2) são: 

transmitância térmica U (W/m2K), temperatura do ar externo (ºC), coeficiente de 

absorção da radiação solar (%), intensidade de radiação solar global incidente 

(W/m2), coeficiente de condutância térmica (W/m2k) e temperatura do ar interno 

(ºC) (PIETROBON; LAMBERTS; PEREIRA, 2001). 

 

2.4.1 Diretrizes construtivas 

 

Para Casals (2006) e Fossati et al. (2016), há duas formas de melhorar o 

desempenho energético nas edificações: estabelecer requisitos mínimos de 

desempenho e aplicar as certificações dos níveis de eficiência do edifício. 

Os primeiros códigos de eficiência energética em edificações foram 

introduzidos nos países desenvolvidos, após a crise do petróleo na década de 
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70. Porém, no Brasil, isso só ocorreu após o ano de 1990 (LIU et al., 2010). De 

acordo com Brito (2006), ocorre uma distinção entre os focos das normas 

internacionais e as nacionais relacionada à diferença climática entre os 

hemisférios em que estão inseridas. Isso faz com que as normas elaboradas 

pelos países do hemisfério Norte enfatizem as diretrizes em como avaliar o 

sistema de climatização e se o projeto do edifício resulta em baixo consumo de 

energia pelos sistemas. 

Ainda de acordo com a autora, no Brasil, o foco das normas é no 

desempenho do edifício, sem o uso dos condicionadores térmicos, pois não 

ocorrem situações extremas de frio e calor e isso faz com que os projetistas 

desconsiderem questões de desempenho, ou conforto, em virtude dos custos 

iniciais da implantação dos empreendimentos. 

Com o advento das prescrições normativas do Comitê Brasileiro de 

Construção Civil da ABNT (COBRACON/ABNT), torna-se imperativo o uso da 

Bioclimatologia na Arquitetura no Brasil na prática de projeto de edificações 

visando o conforto, a salubridade, a conservação de energia e a obtenção de 

financiamento para a construção junto à Caixa Econômica Federal (CEF) 

(PIETROBON; LAMBERTS; PEREIRA, 2001). 

2.4.1.1 Norma de Desempenho Térmico de Edificações ABNT NBR 15.220 

(ABNT, 2005) 

 

A primeira norma que surgiu, no Brasil, com a função de estabelecer um 

critério de performance térmica na construção foi a NBR 15.220 (ABNT, 2005). 

Ela tem como função direcionar projetistas quanto às exigências dos usuários 

nas edificações e é essencial para avaliar o desempenho térmico das habitações 

brasileiras. Dentre suas contribuições está a divisão do território brasileiro em 

oito zonas bioclimáticas de acordo com as características locais de cada cidade, 

conforme a Figura 4.  
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Figura 3 - Zoneamento bioclimático brasileiro 

 

Fonte: ABNT NBR 15520-3 (ABNT, 2005). 

 

Outra contribuição, foi a formulação de diretrizes construtivas 

considerando os parâmetros e condições das envoltórias: tamanho das 

aberturas para ventilação, proteção das aberturas, vedações externas (tipo de 

parede externa e cobertura) e estratégias de condicionamento térmico passivo. 

As estratégias de condicionamento ambiental para cada região são 

baseadas na carta bioclimática de Givoni (1992) e nas planilhas de Mahoney 

(1970). Assim, a classificação de cada cidade em uma zona específica serve 

para orientar os projetistas quanto às determinadas estratégias que devem ser 

utilizadas. Também são definidos limites para as propriedades térmicas dos 

elementos construtivos (Fator Solar, Atraso Térmico e Transmitância Térmica). 



43 

Givoni (1992) recomenda, para os países em desenvolvimento de clima 

quente e úmido, faixas de temperatura do ar de conforto entre 18°C e 25°C e 

entre 20°C e 29°C, respectivamente, para a estação de inverno e de verão. Ele 

acabou elevando em 2ºC a temperatura máxima para o verão nesses países, 

admitindo que moradores destes locais aceitam uma maior variação de 

temperatura e velocidade do ar, em função de uma convivência em edifícios não 

condicionados. Cabe ressaltar que seu estudo delimita uma zona de conforto por 

meio de carta psicrométrica baseada nas temperaturas internas da edificação. 

Ela apresenta estratégias construtivas específicas para as condições climáticas 

externas que foram adaptadas para a criação das normas de desempenho que 

são seguidas hoje, no Brasil, como expresso na Figura 5. 

 

Figura 4 - Carta de Givoni adaptada ao Brasil 

 

 

Fonte: ABNT NBR 15.520 (ABNT, 2005). 

 

A zona de conforto (D) e (E) são adequadas para aproximadamente 70% 

da população e condizem com a área em que o corpo humano, sob a condição 

de roupas leves e pouca atividade, não exige gastos energéticos para 
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permanecer em estado de conforto. Esta temperatura está entre a faixa de 

temperaturas de 21º e 26°C, com umidade relativa de 20% e 70% (MANZANO-

AGUGLIARO et al., 2015). 

É importante entender que, quando o indivíduo está dentro da zona de 

conforto térmico, não é necessário efetuar correções no projeto, pois essa 

condição apresentará para o usuário a satisfação ideal para o corpo. Nada 

obstante, se estiver fora do que se conceitua por zona de conforto, ou conforto 

térmico, será necessária a intervenção de estratégias arquitetônicas para atingir os 

parâmetros necessários. (MANZANO-AGUGLIARO et al., 2015). 

Portanto, vale ressaltar que essas normas servem como um guia para os 

projetistas no que diz respeito às estratégias bioclimáticas e devem ter seus 

critérios atendidos para que a edificação apresente um bom desempenho 

térmico. As outras zonas dispostas no gráfico dizem respeito aos tipos de 

estratégias que devem ser utilizadas nas relativas faixas de temperaturas e 

umidade. 

No anexo A da ANBT NBR 15.220-3 (ABNT, 2005), são indicadas as 

zonas correspondentes a diversas cidades brasileiras. A relação tabelada 

apresenta 330 cidades cujos climas foram classificados. Dentre elas, a cidade 

de Maringá está inserida na zona bioclimática 1. Porém, uma nota técnica 

emitida pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CBEEE, 

2011) altera a zona bioclimática para esta cidade, que deverá ser considerada 

como Zona Bioclimática 3 (a mesma que contempla a cidade de Londrina/PR e 

São Paulo/SP).  

No anexo C incluso na NBR 15.220-3, são apresentados os percentuais 

de área de piso relativos às aberturas para ventilação. São indicados, também, 

valores de transmitância térmica (U), atraso térmico (ᵩ) e fator solar (FS°) 

admissíveis para cada tipo de paredes externas e coberturas, classificadas em 

leve, leve refletora e pesada. Já no Anexo D, são colocadas as propriedades 

térmicas de diversos tipos de paredes e coberturas (densidade (ρ), 

condutividade térmica (λ) capacidade térmica (C)), além de algumas variáveis 

como transmitância térmica (U) e atraso térmico (ᵩ), permitindo a verificação e 

avaliação do sistema construtivo para uma possível adequação de projeto, a fim 

de alcançar melhor desempenho térmico. 
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2.4.1.2 Zona Bioclimática 3 

 

Segundo as diretrizes construtivas para a Zona Bioclimática 3, as 

aberturas para ventilação devem ser médias (de 15% a 25% da área de piso em 

ambientes de longa permanência), e o sombreamento das aberturas deve 

permitir sol durante o inverno. Já os tipos de vedações externas devem ser, 

conforme a Figura 5: 

 

Figura 5 - Carta Bioclimática de Givoni na cidade de Maringá 

 

Fonte: NBR 15520, 2005. 

 

a) parede leve e refletora - transmitância térmica menor ou igual a 3,60 W/m2. K; 

atraso térmico menor ou igual a 4,3 horas; e fator solar menor ou igual a 4,0%;  

b) cobertura leve isolada - transmitância térmica menor ou igual a 2,00 W/m2. K; 

atraso térmico menor ou igual a 3,3 horas; e fator solar menor ou igual a 6,5%.  

 

De acordo com o Epview, durante 38,3% do ano, a população está em 

conforto térmico. Em 13,3% é necessário de ventilação, devido ao desconforto 

por calor. E pelo período de 13,5% a estratégia recomendada é o aquecimento 

solar. 

As estratégias de condicionamento passivo a serem utilizadas de acordo 

com a norma NBR 15520:2005 são: 

 

a) ventilação cruzada durante o verão;  
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b) aquecimento solar da edificação durante o inverno; e 

c) vedações internas pesadas (inércia térmica).   
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2.4.1.3 Norma de desempenho – ABNT NBR 15.575 (ABNT,2021) 

 

As Normas de Desempenho são estabelecidas buscando atender às 

exigências dos usuários, independentemente dos seus materiais constituintes e 

do sistema construtivo utilizado. A norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) se refere 

aos edifícios habitacionais e está centralizada nas exigências dos usuários 

quanto ao comportamento em uso, e não de como os sistemas são construídos. 

Esta norma elaborada pelo Comitê Brasileiro da Construção Civil está dividida 

em 6 partes: 

 

1) Requisitos gerais; 

2) Requisitos para os sistemas estruturais; 

3) Requisitos para os sistemas de pisos internos; 

4) Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas; 

5) Requisitos para o sistema de cobertura; e 

6) Requisitos para os sistemas hidros sanitários. 

 

A avaliação de desempenho tem como objetivo estudar o uso de um 

processo ou sistema construtivo eleito a cumprir sua função, seja qual for a 

solução técnica adotada. Ao se tratar do desempenho térmico, a edificação 

habitacional deve responder às qualidades requeridas conforme a zona 

bioclimática que ela está inserida (ABNT, 2021). 

Assim, a norma define requisitos mínimos para as variáveis de materiais 

de cobertura e fechamentos laterais opacos, sendo elas: transmitância térmica 

(U), absortância à radiação solar (α), e capacidade térmica (CT), levando-se em 

consideração a cidade de implantação do edifício, de acordo com o zoneamento 

bioclimático da NBR 15.220-3/2005. A norma possui duas formas de avaliação 

de desempenho. A primeira se refere ao atendimento quanto aos requisitos 

mínimos de materiais das envoltórias, como citados anteriormente. 

Caso haja alguma discrepância, como segunda forma, ela sugere a 

simulação computacional como forma de análise de desempenho térmico, ou 

medições de temperaturas in loco, para verificar quais são as temperaturas 

máximas e mínimas atingidas dentro da edificação habitacional avaliada. 
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Para considerar que uma edificação satisfaça às exigências dos usuários, 

devem ser atendidos os requisitos a partir dos critérios estabelecidos para cada 

um. Os diferentes sistemas têm requisitos mínimos de desempenho (M); os 

quais devem ser considerados atendidos em qualquer caso. Também são 

estabelecidos níveis mais elevados de desempenho denominados de 

intermediário (I) e superior (S), a fim de incentivar a melhoria da qualidade da 

edificação. 

Segundo CBIC (2013), atingir o desempenho térmico para o conforto dos 

usuários resulta no bem-estar dos mesmos, proporcionando tantas condições 

ideais de sono e atividades cotidianas, quanto uma melhora na eficiência 

energética. Essa avaliação, por sua vez, pode ser aferida pelas propriedades 

térmicas das fachadas ou por simulação computacional, de acordo com a 

recomendação da norma vigente. 

Essa normativa recebeu muitas críticas pelos seus parâmetros de 

desempenho, uma delas é a não consideração do usuário como fator decisivo 

na classificação dos níveis de desempenho da mesma, e também, a 

desconsideração de fontes internas de calor na simulação computacional, como 

lâmpadas e equipamentos, que são considerados na normativa ASHARAE 55 

(ANSI, 2017) (SAVERZUK, 2020) 

A norma de desempenho foi atualizada e sua última versão publicada em 

2021. O método de avaliação por simulação computacional sofreu severas 

mudanças que poderão alterar os resultados dessa pesquisa. Portanto, essa 

pesquisa poderá servir como base para pesquisas referentes às próximas 

revisões da norma, pois abordará as diferenças presentes nos métodos 

estabelecidos entre as versões da norma. 

 

 

2.4.1.4 ISO7730 

 

A International Standardization Organization (ISO) foi criada em 1947 e 

tem mais de 130 países membros, dentre eles o Brasil. Para um padrão ser 

considerado internacional, ele deve ser coordenado por vários países e possuir 

um senso comum entre eles. Assim, o principal padrão de conforto térmico é a 
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ISO 7730, que se baseia nos índices de votos médios previstos (PMV) e na 

porcentagem prevista de índices de conforto térmico insatisfeitos (PPD) 

extraídos dos estudos de Fanger (1970). Também fornece métodos para a 

avaliação do desconforto local causado por correntes de ar, radiação assimétrica 

e gradiente de temperatura (OLESEN; PARSONS, 2002). 

O PMV prevê o valor médio dos votos de um grande grupo de pessoas 

na escala de sensação térmica ISO (+ 3 = quente; + 2 = quente; + 1 = 

ligeiramente quente; 0 =neutro; −1 = levemente frio; −2 = frio; -3 = frio). O PPD 

prevê a porcentagem de um grupo de pessoas que provavelmente sentirá que o 

ambiente estudado está “muito quente” ou “muito frio”, definido como aqueles 

que votam +3, +2, -2 ou -3 na escala. Tais estudos foram validados por 

pesquisadores em diversos países. Porém, estudos mais recentes lidam com a 

adaptação, incluindo a influência do ar e o efeito da umidade para as 

atualizações dos padrões de conforto estabelecidos (OLESEN; PARSONS, 

2002). 

Os requisitos de conforto térmico recomendados no informativo final da 

ISO, incluem a temperatura operacional ideal; gradiente vertical de temperatura 

do ar; velocidade média do ar; temperatura do piso; e umidade relativa. 

Os padrões que suportam a avaliação do conforto térmico incluem a ISO 

8996 (estimativa da produção de calor metabólico) e ISO 9920 (estimativa das 

propriedades do vestuário). Nelas, são encontradas tabelas de taxa metabólicas 

e isolamento de roupas, respectivamente, para serem utilizadas em cálculos de 

conforto térmico dentro de ambientes fechados (OLESEN; PARSONS, 2002).  

 

2.4.1.5 ASHRAE 55 Standard 55: 2017  

 

Outra norma internacional baseada nos métodos prescritos acima é a 

ASHARAE Standard 55. O intuito da associação que a regulamentou é analisar 

conceitos de conforto térmico para a adequação de projetos de aquecimento e 

condicionamento ambiental nos edifícios. Assim, na versão mais recente da 

ASHRAE Standard 55:2017, são especificadas as combinações do ambiente do 

espaço interno e fatores pessoais que produzirão condições ambientais térmicas 

aceitáveis para 80% ou mais dos ocupantes dentro de um espaço.  
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Sendo a mais antiga e o principal documento de referência nos Estados 

Unidos, a versão inicial da norma foi adaptada para diferentes países de acordo 

com o contexto e necessidade de cada um. Como exemplo, contribuiu para 

regulamentações em países como Canadá, Japão, Índia, assim como para 

edificações comerciais no Brasil (FOSSATI et al., 2016).  

Em meados de 1980, a ASHRAE passou a financiar pesquisas para 

levantar um extenso banco de dados e incrementar os estudos de padrões de 

conforto térmico, incluindo o modelo adaptativo para ambientes ventilados 

naturalmente. O banco de dados contém, aproximadamente, 21.000 conjuntos 

de dados de 160 edifícios de escritórios localizados em quatro continentes e 

cobrindo várias zonas climáticas. Essa pesquisa permitiu alcançar o gráfico de 

faixas de temperaturas aceitáveis em ambientes ventilados naturalmente em 

função da temperatura operativa do edifico e a temperatura externa (DE DEAR; 

BRAGER, 2002). 

Segundo Fossati et al. (2016), a temperatura operativa é calculada pela 

média ponderada entre a temperatura do ar e temperatura média radiante de um 

ambiente fechado com 50% de umidade; o que causaria a mesma troca de calor 

sensível e latente entre uma pessoa e o ambiente real em uma situação 

hipotética na qual a temperatura das paredes é uniforme e o usuário trocaria a 

mesma quantidade de calor por radiação e convecção na realidade. 

Dessa forma, a norma utiliza os estudos de Fanger (1970) do PMV e PPD 

para realizar medições de conforto em ambientes condicionados artificialmente 

e utiliza novos métodos de cálculos para indicação da temperatura interna 

confortável em ambientes ventilados naturalmente, introduzindo-se o modelo de 

adaptação térmica e o modelo adaptativo para a zona de conforto (DE DEAR; 

BRAGER, 1998). 

No modelo adaptativo, avaliam-se as trocas de calor entre o ambiente e 

o corpo humano para a manutenção de seu equilíbrio a partir das sensações 

térmicas em resposta às variações da temperatura do ar, à temperatura radiante, 

à umidade e velocidade do ar. Além disso, são incluídos nos cálculos a influência 

da vestimenta e do metabolismo para os padrões de conforto (DE DEAR; 

BRAGER, 1998: 2002).  

O cálculo utilizado para alcançar as temperaturas aceitáveis da edificação 

infere se uma faixa mensal de tolerância de conforto para +/- 2,5ºC e +/- 3,5ºC, 
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representando a satisfação de 90 a 80% dos usuários respectivamente, 

conforme mostra o gráfico da Figura 6 (SORGATO, 2009; DE DEAR; BRAGER; 

COOPER, 1997): 

 

Figura 6 - Faixas de temperaturas operativas aceitáveis para espaços condicionados 

naturalmente 

 
Fonte: ASHRAE 55 (2017). 

 

É possível inferir, segundo o gráfico, que a faixa de conforto de 

temperatura operativa interna está dentro do intervalo de 17,5ºC a 31,5ºC, 

considerando os 80% de aplicabilidade dentro das condições impostas. 

Cabe destacar que as condições determinadas acima se aplicam para 

ocupantes que estejam exercendo atividades sedentárias com taxas 

metabólicas muito baixas; e que o gráfico não leva em conta os efeitos da 

velocidade do ar para a adaptação das pessoas. Assim, para temperatura 

operativa acima de 25ºC e velocidade do ar entre 0,3 e 0,6 m/s seria possível 

elevar os limites aceitáveis de temperatura operativa em até 1,2ºC. Para 

velocidades do ar acima de 0,9 m/s ou 1,2 m/s seria possível elevar 1,8ºC e 

2,2ºC, respectivamente, nos limites aceitáveis de temperatura operativa 

conforme estabelecido na Figura 7 (ASHRAE, 2017):  
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Figura 7 - Minimização da temperatura operativa aceitável 

 

Fonte: ASHRAE 55 (2017). 

 

A regulamentação da ASHRAE 55 conceitua as horas de maior 

desconforto como o número de horas ocupadas em um ambiente por um 

intervalo de tempo definido, quando as condições térmicas nesse espaço 

extrapolam os limites tangentes à zona de conforto. Esse ponto, portanto, é o 

foco para os projetistas buscarem uma solução que forneça a satisfação plena 

do usuário com a melhor eficiência energética (LAMBERTS, 2016). 

 

2.4.1.6  RTQ – R – Regulamento técnico de qualidade para o nível de eficiência 

energética em edificações residenciais (RTQ-R, 2012) 

 

Paralelamente ao desenvolvimento da ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013), 

surgiu o Regulamento técnico da qualidade para o nível de eficiência energética 

em edificações residenciais (RTQ-R). Publicado em 2010 e atualizado em 2012, 

é voltado às edificações uni e multifamiliares. O RTQ-R apresenta requisitos para 

a classificação da eficiência energética de unidades habitacionais autônomas 

(UH), edificações unifamiliares, edificações multifamiliares e áreas de uso 

comum. 

No regulamento, a classificação do edifício é baseada nos tópicos: (a) 

requisitos da envoltória do edifício (Transmitância térmica, Capacidade térmica 

e Absortância), (b) o desempenho do sistema de iluminação, (c) sistema de 

aquecimento de água e bônus (representam critérios voluntários onde é possível 

obter pontos extras, caso sejam cumpridos). São descritos, então, requisitos 

técnicos e métodos para a obtenção do nível de eficiência energética do edifício, 
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o qual pode variar de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Além disso, ele 

leva em consideração a classificação do Zoneamento Bioclimático Brasileiro 

descrito na Norma NBR 15520 (ABNT, 2005) (MORENO; MORAIS; SOUZA, 

2017).  

Para a classificação do nível de eficiência da envoltória, os requisitos 

utilizados são: área das aberturas para iluminação e ventilação, das condições 

de sombreamento, orientação das fachadas e propriedades térmicas das 

paredes e coberturas. O método de classificação é baseado no índice de Graus-

hora de resfriamento (GHR) para o desempenho de verão e consumo relativo de 

aquecimento (CA) para o desempenho de inverno (SORGATO et al., 2012). 

Estudos como o de Silva e Ghisi (2014) mostram que as análises feitas 

entre a norma NBR 15515-1 e a RTQ-R diferem em alguns resultados de 

avaliações. Quando no inverno, o estudo obtido pelos pesquisadores atingiu 

nível A ou B e mínimo, ou não atende pela NBR 15575-1. Enquanto que, no 

verão, alguns casos obtiveram nível E para RTQ-R e na NBR 1557501 resultou 

em um nível intermediário. 

 

2.4.1.6 Considerações finais sobre as normas 

 

Durante a concepção do projeto arquitetônico, a compreensão dos 

princípios biofísicos que estão envolvidos entre o ambiente construído e o clima 

que o envolve é essencial à definição da tipologia construtiva. É necessário, 

portanto, ter conhecimento sobre as principais questões referentes ao o edifício 

e às variáveis ambientais, minimizando seus efeitos negativos e potencializando 

os positivos (MONTEIRO; BITTENCOURT; YANNAS, 2001). 

As normas técnicas como a NBR 15220-3 e a RTQ-C oferecem diretrizes 

para que os profissionais executem um projeto de acordo com o ambiente no 

qual estão inseridos, podendo estabelecer estratégias bioclimáticas de projetos 

(BAGNATI; MOURA, 2013). Assim, uma forma de avaliar o desempenho térmico 

e energético dos edifícios é por meio da simulação computacional. O emprego 

de programas computacionais que utilizam fórmulas matemáticas considerando 

as condições dinâmicas de troca de calor entre os elementos da edificação e o 

meio exterior, produzem resultados satisfatórios, tendo em vista as variações da 
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temperatura do ar e da radiação solar incidente nas superfícies (BRITO; 

AKUTSO; TRIBESS, 2011). 

A nível de projeto arquitetônico, antes de uma edificação ser construída, 

podem se realizar estudos de simulação computacional para prever as 

temperaturas internas alcançadas no edifício e verificar se esse está dentro das 

temperaturas aceitáveis aos padrões de conforto. Se estas não forem 

alcançadas, podem-se realizar alterações para realizar novamente a simulação 

e, assim, tentar alcançar níveis aceitáveis de temperatura (DE DEAR; BRAGER, 

2002). 

De acordo com a ASHRAE (2017), os sistemas de construção devem ser 

projetados de modo a serem capazes de manter o espaço ocupado ou espaços 

dentro dos limites especificados para condições internas nesta norma. Ainda de 

acordo com a norma, a temperatura operacional de projeto e a umidade, as 

condições de projeto e as cargas internas devem ser indicadas. Assim, ao final 

dos estudos de medições ou simulações, o total de horas em que a temperatura 

permanece fora dos limites da zona de conforto deve ser documentado com base 

nas condições de projetos utilizadas. 

Uma boa estratégia de implementação dos edifícios, que prioriza fatores 

específicos do local juntamente ao uso correto dos materiais, é essencial para 

proporcionar conforto e eficiência energética às moradias (MORENO; MORAIS; 

SOUZA, 2017). Portanto, pode-se afirmar que as normas descritas acima 

exercem a função de guiar o projetista quanto aos materiais, condições 

climáticas e preferências dos usuários. E, dentro desses aspectos, a simulação 

computacional auxilia na definição das propriedades e estratégias que a 

edificação deve utilizar para alcançar um bom desempenho térmico. 

 

2.4.2  Avaliação do desempenho térmico por meio de simulação computacional  

 

A simulação computacional é um instrumento amplamente utilizado para 

a avaliação de desempenho térmico de edifícios, sendo a sua realização 

aprovada pelas normas de desempenho brasileiras e internacionais. Os 

softwares foram desenvolvidos para avaliar o desempenho termo energético dos 

edifícios durante a década de 60. Já nos anos de 1990, com a utilização do 

sistema operacional Windows, programas mais modernos e complexos puderam 
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ser desenvolvidos, tais como EnergyPlus, FLUENT, CFX e PHOENIX 

(MENDES, et. al., 2005). 

Desde o início da sua utilização, as interfaces gráficas das ferramentas 

se modificaram e os cálculos se tornaram mais complexos, incluindo simulação 

de transferência de calor, fluxos de ar, luz do dia e uma vasta gama de 

componentes de sistemas que podem ser utilizados. Com a prática de simulação 

atual, os edifícios podem garantir o cumprimento de padrões mínimos de 

parâmetros ambientais como temperatura, qualidade do ar, iluminação e níveis 

acústicos, e proporcionam um ambiente positivo aos usuários (HENSEN; 

LAMBERTS, 2011). 

Os programas de simulação termo energética de edificações possibilitam 

comparar alternativas a serem adotadas, sendo elas desde a orientação, à 

proteção solar mais adequada e até à composição dos materiais das paredes e 

cobertura, visando um melhor desempenho do edifício e maior conforto dos 

ocupantes (BUORO et al., 2006). A avaliação térmica de uma edificação abrange 

uma série de condicionantes que permitem que o processo seja flexível, sendo 

possível investigar o desempenho de cada componente, sistema ou uso da 

edificação. 

São verificados os impactos no consumo de energia, nas temperaturas 

dos ambientes internos, nas cargas térmicas ou nas trocas térmicas com o 

ambiente externo, dentre outros usos. Normalmente, as simulações requerem 

modelos computacionais de edificação baseadas na realidade construtiva local, 

a fim de direcionar as tomadas de decisões (CARLO; LAMBERTS, 2006).  

O LabEEE (2016) também cita as vantagens da utilização destas 

ferramentas como, por exemplo: a simulação da evolução de variáveis 

ambientais no interior da edificação, identificação de alternativas de melhoria na 

eficiência energética, além de sua rapidez, baixo custo e precisão de resultados 

se comparado aos outros métodos disponíveis.  

Segundo Lamberts et al. (2010), diversas ferramentas computacionais de 

simulação têm sido desenvolvidas com o intuito de facilitar a análise e avaliação 

de projetos e edifícios quanto ao seu comportamento energético, térmico, 

acústico e de iluminação, dentre outros. O Departamento de Energia dos 

Estados Unidos tem disponível na Internet uma lista de programas de simulação 
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de edificações, para análises de eficiência energética, energias renováveis e 

sustentabilidade em edifícios. 

Os procedimentos padronizados de simulação para a avaliação de 

desempenho de um determinado sistema construtivo em acordo com a Norma 

NBR 15575 incluem: condições climáticas de cidades representativas de cada 

Zona Bioclimática Brasileira; orientação solar das fachadas de dormitórios de 

salas; cores das superfícies externas da parede e da cobertura; condições de 

ocupação e ventilação de ambientes, além da geometria da edificação. Assim, é 

indicado que seja utilizado um programa computacional que apresente a 

resposta térmica da edificação considerando as trocas térmicas e levando em 

consideração a inércia térmica. Sugere-se, então, a utilização do Programa 

EnergyPlus, por se de domínio público e ser reconhecido por fazer as simulações 

citadas anteriormente (BRITO et al., 2015 c). 

O EnergyPlus é um dos softwares mais utilizados, hoje em dia. Ele possui 

licença livre e é validado pelo The Building Energy Simulation Tests (BESTEST) 

adotado pela ANSI/ASHARAE Standard 140 (ANSI, 2004). Essa ferramenta de 

simulação foi concebida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em 

parceria com algumas instituições, e é um programa que realiza o estudo e 

análise de edifícios do ponto de vista termo energético. Com ele, é possível 

calcular a quantidade de energia necessária para que a temperatura do ar 

ambiente interior se mantenha dentro dos limites aceitáveis (KRÜGER; MORI, 

2012). 

O programa realiza os cálculos quando definida previamente a geometria 

dos edifícios, os elementos construtivos, as cargas térmicas, os padrões de 

ocupação e de uso (schedules) e o sistema de condicionamento de ar artificial 

ou natural. Estes dados de entrada são criados e modificados em um arquivo 

*.idf (input data file) (RORIZ, 2012). Como dados de saída, têm-se a temperatura 

do ar exterior, temperatura interior de cada zona térmica, necessidade de 

energia para aquecimento e resfriamento, e trocas de calor pelos elementos da 

envoltória (KRÜGER; MORI, 2012). 

O processo de simulação computacional no EnergyPlus inicia com a 

criação tridimensional do modelo e, posteriormente, a adição do arquivo 

climático do local estudado, o período a ser analisado e os dados de entradas já 

citados anteriormente. Ademais, pode-se computar, também, as atividades 
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metabólicas dos usuários, vestimentas utilizadas, e adotar a taxa de renovação 

de ar conforme previsto em norma. 

A NBR 15575-1 (ABNT, 2013) estabelece que o desempenho térmico da 

edificação deve ser avaliado em duas condições: desempenho no verão e 

desempenho no inverno. A norma recomenda que o desempenho da edificação 

seja avaliado em um ambiente de permanência prolongada (dormitório ou sala 

de estar) para a condição crítica do ponto de vista térmico. O critério para a 

análise é baseado em valores máximos e mínimos de temperatura desses 

ambientes. 

A metodologia de simulação considera as temperaturas externas do ar 

máximas e mínimas, respectivamente, para o dia típico de verão e inverno em 

comparação com as temperaturas alcançadas no ambiente para o período 

analisado (CHVTAL; RORIZ, 2015). Contudo, existem as possibilidades de a 

temperatura do ambiente atingir o limite normativo, ou extrapolar a faixa aceitável 

para conforto dos usuários. Nesse sentido, os limites de conforto adaptativos se 

mostram úteis para verificar se o ambiente é relativamente confortável 

termicamente. 

Para a avaliação do desempenho no inverno, a edificação deve 

apresentar valores mínimos diários da temperatura interna do ar maiores ou 

iguais à temperatura mínima externa acrescida de 3ºC; sendo que, nessa 

situação, a norma não estabelece se a edificação deve ser avaliada com ou sem 

cargas internas. Para o período de verão, a edificação deve apresentar valores 

máximos diários de temperatura do ar menores ou iguais à temperatura máxima 

externa. 

No Anexo I da norma, estão as recomendações para a simulação 

computacional que fornecem, além da localização de algumas cidades, os seus 

dados climáticos correspondentes aos dias típicos de verão e inverno que devem 

ser simulados. Na ausência das características da cidade a ser estudada, deve-

se adotar uma cidade com características semelhantes de altitude e 

classificação na mesma zona bioclimática (CBIC, 2013). 

Deve-se esclarecer que a norma especificada acima, não trata do 

condicionamento artificial, ou seja, todos os critérios de desempenho foram 

estabelecidos com base em condições naturais de ventilação e insolação. Sendo 

que tais condições sofrem influência do posicionamento e dimensões das 
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aberturas da janela e são essenciais para os estudos relacionados ao conforto 

térmico. 

Além disso, o nível de satisfação depende do tipo de atividade, quantidade 

de mobília, tipo de vestimenta, número de ocupantes, entre outras variáveis. 

Assim, quando se trata de conforto térmico, esta é uma condição média que 

atende à maior parte das pessoas em uma determinada condição. 

Segundo a NBR 15.575, o método de simulação computacional define 

que cada ambiente é considerado uma zona térmica. Assim, deve considerar a 

edificação como um todo. Contudo, apenas são considerados os resultados dos 

ambientes de permanência. Na composição de materiais, devem-se utilizar 

dados das propriedades térmicas dos materiais e/ou componentes construtivos 

dispostos na norma NBR 15.520:2005. Com relação ao posicionamento das 

janelas, devem ser consideradas as piores condições de ambientes, como as 

fachadas Norte e Oeste para o verão e as Sul e Leste para o inverno. 

Para a ventilação dos ambientes, deve-se avaliar as seguintes condições 

para a simulação, seguindo esta ordem: 1) Janelas fechadas - utilização da taxa 

de uma renovação do volume de ar do ambiente por hora (1 ren/h). A unidade 

habitacional que não atender aos critérios estabelecidos para verão deve ser 

simulada novamente, considerando-se as seguintes alterações: 2) adoção de 

proteção solar, com taxa de 1 ren/h; 3) taxa de 5 ren/h e janelas sem 

sombreamento e 4) uso de proteção solar e taxa de 5 ren/h (ABNT, 2013). 

Sobre isso, Santana afirma: 

 

O programa EnergyPlus permite que o usuário solicite diversos 
relatórios com dados estimados durante o processo de simulação, 
incluindo temperatura interna de cada zona térmica, consumo de 
energia por uso final e carga térmica retirada pelo sistema de 
condicionamento de ar (SANTANA, 2006, p. 24). 

 

Em geral, entre as principais questões críticas relacionadas à modelagem 

de energia de construção está a adoção de dados climáticos, antigos ou 

padronizados, que já não representam o clima local após uma série de 

mudanças climatológicas ocorridas ao longo dos anos (MASI et al., 2020). Outra 

crítica referente ao método de simulação proposto na normativa brasileira é que 

não são considerados ganhos de calor internos devido à ocupação, 
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equipamentos e iluminação artificial. E, além de tudo, a modelagem da 

ventilação natural não considera janelas abertas em períodos quentes (CHVTAL; 

RORIZ, 2015). 

 

 

2.4.2.1 Estudos realizados com programas de simulação 

 

Dentro do programa de simulação, um ano completo é composto por 8760 

horas, resultando em um grande número de dados. Nesse caso, cada hora 

contém alistados: temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido, 

velocidade do vento, direção do vento, etc. Esses dados são registrados em 

estações automáticas, como aeroportos e estações climáticas (CARLO, 2005). 

Estudos anteriores de Brito, Akutsu e Tribess (2011) fizeram uma 

comparação entre o procedimento de avaliação da NBR15.575 (ABNT, 2013) e 

o descrito na ISO 7730. Além disso, puderam avaliar a influência da inércia 

térmica das vedações de parede de concreto em unidades habitacionais. 

Verificou-se que a edificação com o sistema construtivo de maior inércia térmica 

possui melhor desempenho térmico e propicia melhores condições de conforto 

térmico ao usuário em comparação com a edificação com o sistema construtivo 

com baixa inércia térmica. Para as condições climáticas da cidade de São Paulo, 

atingir o nível mínimo de desempenho térmico (NBR 15.575) não garante o 

conforto térmico (ISO 7730), o que se consegue apenas com o atendimento dos 

níveis intermediário e superior. 

Sorgato et al. (2014), fizeram uma comparação entre o resultado do 

desempenho térmico avaliado por meio da simulação proposta na Norma 

NBR15575(ANBT,2013) e o procedimento proposto por Sorgato et al. (2012). Tal 

método proposto pelos pesquisadores recomenda que o desempenho da 

edificação ventilada naturalmente seja avaliado por meio dos indicadores de 

graus-hora de resfriamento (ºChR) e graus-hora de aquecimento (ºChA). 

Para a avaliação de desempenho térmico, os indicadores de ºChR e ºChA 

dos ambientes de permanência prolongada da edificação sob avaliação devem 

ser iguais ou menores que os graus-hora de resfriamento e os graus-hora de 

aquecimento da edificação de referência, para que seja atingida a condição de 
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conforto desejável. Além disso, esse método inclui as cargas internas da 

edificação na simulação e a influência da característica do solo. 

Ao final, houve uma discrepância nos resultados avaliados pelos 

pesquisadores com os resultados avaliados por meio do método simplificado 

disposto na norma vigente. Os resultados mostraram que a NBR 15575-1 

(ABNT, 2013) não considera alguns parâmetros importantes que influenciam no 

desempenho térmico das edificações residenciais, como cargas térmicas 

internas, ventilação natural e condição de contato com o solo. Puderam concluir, 

então, que, para obter resultados mais próximos da realidade, é preciso adotar 

um padrão de uso, considerando os hábitos dos usuários, e inclui-los nos 

cálculos de simulação computacional. 

Pereira e Ferreira (2014) utilizaram o EnergyPlus para simular unidades 

de habitações familiares e, a partir da quantidade de horas de desconforto, 

calcular o consumo de energia gasta com condicionamento artificial. Elas 

avaliaram o desempenho das habitações de acordo com a Norma de 

Desempenho e identificaram critérios atendidos pela norma que não garantem o 

conforto térmico, comparando com a ASHRAE 55. Concluíram, então, que o 

método da Norma é limitado, pois sistemas construtivos que atendem aos 

critérios na norma de desempenho não garantem condições de conforto aos 

usuários na maior parte das zonas bioclimáticas e aumentam o consumo de 

energia nesses locais. 

Segundo Brito et al. (2015 a), existem algumas imprecisões apontadas no 

zoneamento climático presente na norma NBR 15220 (ABNT, 2008), pois ele 

aloca na mesma zona cidades com características climáticas diferentes do ponto 

de vista da adequação climática de uma edificação. Assim, os dados climáticos 

de dias típicos de projetos são ausentes ou incompletos. 

Para a solução dos problemas citados anteriormente, Brito et al. (2015 a) 

apontam 2 caminhos para seguir: a) refazê-lo ou corrigi-lo, o que necessitaria 

um método específico diante da sua complexidade; b) padronização de parte 

dos dados climáticos de entrada nas simulações. Assim, os dados climáticos de 

entrada no programa de simulação devem ser complementados de modo a 

reduzir a atuação do avaliador na sua escolha; e o avaliador se limitará a tomar 

decisões somente quanto aos dados descritivos da geometria e das 

características dos materiais. 
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Com relação ao relatório de apresentação dos resultados, é necessário 

estabelecer um escopo mínimo de informações, abrangendo a descrição do 

método adotado, descrição detalhada de dados climáticos e do sistema 

construtivo, incluindo características térmicas das camadas de materiais e de 

todas as informações necessárias à eventual resolução da simulação. 

Quando o objetivo é identificar o desempenho potencial de um sistema 

construtivo, são necessárias análises mais detalhadas, por meio de medições 

ou simulações computacionais que requerem um projeto arquitetônico já 

construído. Nessas situações, há uma questão referente ao efeito que o projeto 

do edifício pode ter na resposta térmica da edificação com o sistema construtivo 

que deseja analisar. Assim, analisar o projeto como um todo, realizando 

alterações na geometria da edificação, ou na área sombreada das janelas, 

permite uma avaliação mais clara do desempenho térmico do edifício com o 

sistema construtivo que está sendo estudado nas situações reais em que são 

construídos (BRITO et al., 2017 b). 

 

2.4.3 Considerações finais 

 

A revisão relacionada ao tema foi abordada de forma que os aspectos que 

deram embasamento ao trabalho fossem compreendidos. Sucintamente, tratou-

se do conceito de conforto térmico humano e sobre a avaliação de desempenho 

dos edifícios. O sistema construtivo estudado foi apontado como a principal 

escolha das construtoras na cidade de Maringá e, por isso, foram apresentados 

estudos relacionados aos materiais utilizados e às características dos mesmos. 

A simulação energética em edifícios de habitações de interesse social foi 

destacada como sendo uma maneira de avaliar o desempenho térmico de 

edifícios, e possui diretrizes que direcionam as análises dos resultados. Portanto, 

no capítulo seguinte é apresentado o método utilizado para a definição do 

edifício predominante (caso base), para posteriores simulações termo 

energéticas, a fim de avaliar a influência dos parâmetros construtivos em 

habitações de interesse social na cidade estudada, juntamente a utilização das 

estratégias bioclimáticas. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho pode ser considerado uma pesquisa qualitativa com 

relação à forma de abordagem, pois se deseja conhecer a realidade das 

unidades habitacionais de interesse social em parede de concreto na região de 

Maringá-PR; e analisar e apresentar resultados com a finalidade de subsidiar 

escolha de projetos na cidade e outras pesquisas futuras. 

Com relação aos seus objetivos, pode ser considerada uma pesquisa 

descritiva, uma vez que busca levantar e descrever as características de 

desempenho térmico do objeto de estudo. Por estar relacionada a um caso 

específico e local, visando uma solução de problema e seus procedimentos 

técnicos, pode ser considerada, ainda, um estudo de caso. 

O fluxograma da Figura 8 ilustra as etapas da pesquisa e sintetiza o 

método utilizado, a fim de facilitar o entendimento das etapas de trabalho.  

 

Figura 8 - Fluxograma da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

O objeto de análise deste estudo são as paredes monolíticas moldadas 

no local, especialmente construídas em habitações de interesse social, na 

cidade de Maringá; com o objetivo de avaliar o seu desempenho térmico e as 

estratégias de arquitetura bioclimática que podem ser utilizadas nas edificações, 

considerando-se a fase projetual. Com essa análise, pretendeu-se, pelo uso de 

programas computacionais, avaliar e verificar os benefícios relativos ao conforto 
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que os elementos e estratégias da arquitetura bioclimática trazem, tanto isolados 

(verificando o quão eficiente são cada uma delas) quanto em conjunto, além de 

verificar se cumprem o objetivo proposto. A verificação de conforto esteve 

associada ao uso do sistema construtivo específico, utilizado na cidade de 

Maringá-PR, nas paredes de concretos moldadas no local. 

As propriedades térmicas da envoltória da edificação são parâmetros 

variáveis neste trabalho. As cargas internas e as rotinas de uso e ocupação 

foram fixadas conforme as exigências da NBR 15575-1 ou RTQ-R, conforme 

especificado nos métodos de simulações dessas normas. Apesar da forma de 

análise do estudo ser baseada na Norma NBR 15575-1, alguns parâmetros 

tiveram que ser consultados no regulamento RTQ-R, como o caso da rotina de 

ocupação da habitação e o padrão de equipamentos utilizados, por serem 

exigidos como dado de entrada para a simulação no EnergyPlus. 

Os resultados do EnergyPlus foram analisados de forma a comparar 

diversas simulações nas quais as variáveis que impactam no conforto foram 

alteradas, tais como:  absortância solar, inércia térmica, implantação, ventilação 

e sombreamento. As variáveis estáticas foram: o modelo de projeto, o sistema 

construtivo, as condições climáticas da cidade e os parâmetros listados no 

Quadro 3. Analisando separadamente cada simulação e seus resultados, foi 

possível compreender quais são as variáveis térmicas e projetuais que 

mais impactam no conforto térmico e, ao fim, identificar uma tipologia ideal para 

esse sistema construtivo. 

No Quadro 3 e Tabela 1, foram selecionadas as variáveis de projeto 

utilizadas nas simulações, separadas entre as condições de simulação Padrão 

(variáveis de projeto que não irão se alterar nas simulações) e condições de 

simulação específicas, variáveis que foram alteradas ao longo das simulações 

computacionais, para compreender sua influência no desempenho térmico da 

edificação em si. 
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Quadro 3 - Condições padrão de simulação2 

Condições padrão de 
simulação  

Elemento  Características  

Direção dos ventos  NE  

Projeto Padrão construtora  
sala, cozinha ,2 quartos, 1 
banheiro e varanda. 

Cidade  
Maringá - PR Zona Bioclimática 
3 

Rotinas de ocupação  
Usos compactos de acordo com 
a RTQ-R detalhados nos 
gráficos 1 e 2  

Padrão de ocupação  2 pessoas por dormitório = 4  

Sistemas construtivos  
Paredes de concreto monolíticos 
moldadas no local 

Equipamentos  
1,5 w/m² - 24 horas de acordo 
com a RTQ-R 

Material da janela  Vidro comum 3 mm  

Material veneziana  
Cortina veneziana capaz de 
reduzir 50% da radiação solar  

Esquadrias   Metálicas  

Temperatura do Solo  
 Gerado pelo plugin SLAB do 
Energy Plus  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Tabela 1 - Condições específicas 

Simulações Variáveis  
Simulação 

1  
Simulação 

2  
Simulação 

3 
Simulação 

4  
Simulação 

5  
Simulação 

6 

C
o

n
d

iç
õ

e
s

 e
s
p

e
c
íf

ic
a
s

  

Densidade 
concreto 
vedação  

1800 kg/m³ 1800 kg/m³ 1800 kg/m³ 1800 kg/m³ 2200 KG/m³ 2200 KG/m³ 

Espessura 
vedação 

externa  

10 cm  10 cm  10 cm  10 cm  12 cm 12 cm 

Infiltração do 

ar  
1 ren/h 5 ren/h 5 ren/h 5 ren/h 5 ren/h 5 ren/h 

Proteção das 
aberturas  

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Absortância 
da vedação 

(Cor ) 
0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 

Orientação 
solar 

(Implantação)  
Fachada N  Fachada N  Fachada L  Fachada L  Fachada N  Fachada L  

Absortância 
telhado  

Cor escura  Cor escura  Cor escura  Cor escura  Cor clara  Cor clara  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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O padrão de ocupação do modelo representa uma família composta por 

quatro moradores: um casal e dois filhos. Estes, no período da manhã, não estão 

na residência. A sala e a cozinha são utilizadas por toda a família; e a ocupação 

máxima dos dormitórios é de duas pessoas. As taxas metabólicas foram 

calculadas para uma pessoa com uma área média de pele de 1,80 m². 

O calor produzido para cada atividade (W/m²) foi baseado na ASHRAE 

(2017). Os dados apresentam o padrão de ocupação da edificação, para os dias 

de semana no Gráfico 1 e no Gráfico 2 para os finais de semana. O padrão de 

ocupação foi definido somente para os ambientes de permanência prolongada. 

 

Gráfico 1 - Padrão de ocupação em ambientes de permanência prolongada aos dias de 

semana 

 

Fonte: Dados da pesquisa de acordo com o RTQ-R  

 

Gráfico 2 - Padrão de ocupação em ambientes de permanência prolongada aos finais de 

semana 

 

Fonte: Dados da pesquisa de acordo com o RTQ-R 
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Quanto às análises de resultados, foram baseadas na norma de 

desempenho ABNT NBR 15.575 (ABNT, 2021) e no modelo adaptativo situado 

e descrito na ASHRAE  55 (ANSI, 2017). Enquanto a primeira normativa avalia 

o desempenho através da análise das temperaturas máximas e mínimas de 

verão e inverno respectivamente comparadas com a temperatura do dia típico, 

a segunda utiliza a quantidade de graus-horas de desconforto ao longo do ano. 

Com as planilhas geradas pela simulação e os resultados das 

temperaturas durante as 8761 horas do ano, pretendeu-se tratar estes números 

de modo a analisar o desempenho nas zonas térmicas de permanência na 

edificação e realizar a contagem de graus horas de desconforto no interior 

durante o ano, em cada situação de simulação. 

A avaliação foi feita apenas em dois ambientes principais: a sala e o 

quarto, este último sendo localizado em pior situação de insolação na simulação 

padrão. Como a norma ABNT NBR 15.575 foi revisada e publicada uma 

atualização em 2021, ao longo da apresentação de resultados, descreveremos 

as alterações aprovadas pela norma até a data presente de publicação deste 

estudo, para possível comparação entre os resultados em uma próxima 

pesquisa.  

Por último, foram utilizadas algumas entrevistas baseadas no modelo 

disposto pela ASHRAE 55, com moradores de casas já construídas nesse 

sistema construtivo, como forma de avaliar qual é a sensação que esses 

possuem em relação ao conforto térmico dentro de suas habitações; para efeito 

de comparação com os resultados das simulações.  

As entrevistas realizadas estão anexadas no Apêndice 1 deste trabalho, 

e viam obter respostas sobre a satisfação dos usuários em relação à temperatura 

da sua moradia.  

Para descrever o método utilizado, neste capítulo, serão apresentadas as 

etapas de desenvolvimento da pesquisa, a caracterização do objeto de estudo e 

os dados referentes às simulações computacionais.  

 

3.1 Etapas de desenvolvimento 
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Este trabalho iniciou com uma investigação preliminar por meio de revisão 

sobre as habitações de interesse social e a discussão quanto à importância da 

habitabilidade e do conforto ambiental, dando, sobretudo, destaque aos estudos 

referentes aos índices de conforto térmico humano. Também foram 

apresentadas quais são as diretrizes construtivas que guiam o projetista para 

analisar o desempenho térmico das edificações e, assim, com o referencial 

teórico, pôde-se analisar os limites de temperatura descritos em normativas para 

avaliação do desempenho térmico nas habitações a serem estudadas. 

O objeto de estudo é um conjunto habitacional do programa Minha Casa 

Minha Vida localizado em Paiçandu, cidade vizinha e pertencente ao município 

de Maringá no Paraná. Essas residências serão detalhadas na sequência deste 

capítulo. As simulações foram realizadas de forma a considerar a condição atual 

da edificação, adicionando ou retirando as técnicas de arquitetura bioclimática 

para avaliar os diferentes comportamentos perante cada uma delas. 

O programa utilizado foi o EnergyPlus. Desenvolvido pelo Departamento 

de Energia dos Estados Unidos, ele simula o comportamento térmico e o 

consumo de energia de edificações. Este programa é sugerido pela Norma de 

Desempenho e, durante essa pesquisa, foi identificado como o que mais se 

encaixou para alcançar os objetivos propostos. O processo de simulação foi 

realizado em etapas que serão descritas posteriormente no item 3.3. 

A etapa de entrevistas é analisada como a última etapa de 

desenvolvimento da pesquisa, após já terem sido obtidos os resultados quanto 

às temperaturas dentro da edificação, por meio das simulações computacionais. 

Quanto às análises de resultados, são baseadas nas normas ABNT NBR 15.575 

e no modelo adaptativo descrito na ASHRAE 55. As formas de análises estão 

descritas no item 3.4. 

 

3.2 Caracterização do objeto de estudo   

 

Com relação aos aspectos climáticos e geográficos da região estudada, 

por entender que a cidade de Paiçandu está à 5 km da cidade de Maringá, 

adotaram-se os dados climáticos válidos para esta última. Estes foram inseridos 

nas simulações computacionais. Portanto, a adoção dos dados climáticos da 
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cidade de Maringá foi feita com a consciência de que isso não alteraria ou 

comprometeria a relevância da pesquisa. 

Deste modo, segundo dados do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia)., a temperatura média anual da cidade de Maringá é em torno de 

22°C, tendo como característica o clima do tipo subtropical e semiúmido, com 

média de 1.590 mm anuais de chuva. A cidade está situada a uma altitude de 

542 m acima do nível do mar, na região do Grande Planalto Brasileiro, conhecido 

como Planalto Meridional. Além disso, Maringá se situa no cruzamento do 

paralelo com latitude 23º25’31” Sul, com o meridiano de altitude 51°65’19”. 

As temperaturas mais quentes do ano são constatadas entre os meses 

de outubro a março, tendo como temperatura média no mês mais quente valores 

excedentes da média anual, com chuvas predominantes nessa época. Os meses 

mais frios, em que as menores temperaturas são registradas, estão entre maio 

e julho, com as médias de temperatura do mês mais frio abaixo de 18º C. 

De acordo com o arquivo climático 

BRA_PR_Maringa.868990_INMET.stat, extraído do site do EnergyPlus, as 

temperaturas máximas e mínimas registradas em um ano na cidade de Maringá 

estão em destaques na Figura 9.  

 

Figura 9 - Dados climáticos de temperatura do ar na cidade de Maringá ao longo de um 

ano 

 

Fonte: adaptado de arquivo climático BRA_PR_Maringá.86990_INMET.stat.  

 

A data da temperatura máxima encontrada no arquivo climático foi 

utilizada para a comparação em gráficos das simulações de estudo da 

edificação. Para coleta de dados referente aos dados de temperaturas de dias 

típicos de verão e inverno para a cidade, de acordo com a NBR 15575 (ABNT, 

2013) na falta de arquivos climáticos da cidade que pretende ser estudadas 
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dispostas na norma, podem ser utilizados arquivos desenvolvidos por 

instituições de reconhecidas capacitação técnica (Universidades ou instituições 

de pesquisa), desde que a fonte seja referenciada e os dados sejam de domínio 

público. A exemplo disso temos arquivos disponíveis no site do Labeee 

(Laboratório de Eficiência Energética de Edificações), que são calculados com 

auxílio do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Tais arquivos, estão 

disponíveis nos formatos TRY (Test Reference Year), traduzido como ano 

climático de referência. (CALOR, 2005). Estes arquivos foram elaborados em 

formato. epw por Roriz (2012) e atualizados pelo LABEEE (2018), para 610 

municípios brasileiros, incluindo a cidade de Maringá.  

Dentre as informações obtidas pela construtora Monolux, para realizar 

a caracterização dos empreendimentos desta empresa em uma região próxima 

à cidade de Maringá, foi possível identificar diferentes tipologias e orientações 

solares das unidades habitacionais no sistema de paredes de concreto 

monolítico moldados no local. Assim, foram realizados registros fotográficos 

desses modelos, como pode ser observado nas Figuras 10 a 15.  

Figura 10 – Duas unidades Habitacionais do empreendimento construído 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 11 - Planta baixa empreendimento  

 

Fonte: Construtora Monolux 

Figura 12 - Desenho das elevações de fachadas [1] 

 

Fonte: Construtora Monolux 
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Figura 13 - Desenho de elevação da fachada [2] 

 

Fonte: Construtora Monolux 

 

Figura 14 – Corte AA 

 

Fonte: Construtora Monolux 

Figura 15 - Corte BB  

 

Fonte: Construtora Monolux 
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Vale mencionar que, para o objeto de estudo na cidade de Maringá, foi 

utilizado um modelo com características construtivas iguais às que a construtora 

utiliza para seus loteamentos, com orientação Norte na primeira simulação. Os 

cômodos internos, foram separados em Zonas térmicas para a avaliação, 

conforme Figura 16. 

 

Figura 16 - Planta baixa típica da implantação do empreendimento 

 
Fonte: Construtora Monolux 

 

Além disso, baseado nesse modelo como referência e padrão, foram 

realizadas as diferentes hipóteses quanto às demais orientações solares e com 

a inserção de outras técnicas bioclimáticas para melhoria, podendo, assim, 

comparar e registrar quais características satisfazem melhor as necessidades 

do edifício termicamente falando. 

 

3.3 Simulação computacional no EnergyPlus   

 

Como já foi citado anteriormente, o software escolhido para a realização 

das simulações foi o EnergyPlus, por permitir colocar como dados de entrada as 

características do sistema construtivo, o arquivo climático da região onde a 

edificação está inserida e definir intervalos de tempos, com fração de hora, para 

que ocorra interação entre as zonas térmicas e o ambiente. Além disso, ele 
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calcula a condução de calor de transição, através de elementos como paredes, 

tetos e pisos, por meio do uso de funções de transferência, modelo de conforto 

térmico, dependendo da atividade, temperatura do bulbo seco interna e umidade 

(ENERGYPLUS, 2019). 

Para contribuir com a simulação e ajudar na criação do modelo de 

habitações a serem analisadas, foi utilizado o programa de desenho 3D 

Sketchup com o plug-in Euclid para modelar as zonas térmicas da habitação e 

estabelecer a relação de trocas de calor entre superfícies. A Figura 17 mostra o 

modelo utilizado no software que foi utilizado para a exportação do arquivo IDF 

ao simulador EnergyPlus. 

 

Figura 17 - Modelagem da edificação no software Sketchup + Euclid 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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3.3.1  Condições de simulação padrão 

 

Os dados de entrada possuem caráter determinante na obtenção de 

dados confiáveis sobre a resposta térmica da edificação. Portanto, devem ser 

cuidadosamente inseridos de modo a evitar erros que possam prejudicar os 

resultados. No presente trabalho, os dados de entrada foram definidos por meio 

da implantação do projeto padrão, dos componentes, dos materiais constituintes 

do edifício e das estratégias bioclimáticas inseridas na arquitetura juntamente 

com as condições climáticas as quais estaria exposta a edificação, conforme 

descrito no item 3.2. 

 

3.3.2  Orientação Solar  

 

O projeto padrão foi simulado por inteiro com a posição dos ambientes de 

uso prolongado voltada às condições mais desfavoráveis nos períodos de verão 

e inverno. No verão, a orientação das janelas é uma parede voltada para oeste 

e outra para o norte, e no inverno, a parede da sala voltada para sul e outra 

parede exposta para leste. Destaca-se que a análise dos resultados foi realizada 

apenas para um dos dormitórios e a sala de uso comum e o dormitório escolhido 

foi o que possuía a abertura com maior carga horária de insolação.  

 

3.3.3  Direção dos ventos  

 

Ao simular o projeto se baseando no microclima de cada zona 

bioclimática, escolheu-se uma mesma direção de ventos para todas as 

simulações. Esta acompanha sempre a direção nordeste. 

Definiu-se a direção dos ventos dessa forma para facilitar a comparação 

entre os resultados das zonas, conforme a Figura 18. 
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Figura 18 - Rosa dos ventos da cidade de Maringá 

 

Fonte: Projtee.com.br  

 

3.3.4 Projeto Padrão  

 

O edifício simulado possui uma planta padrão de 42,35 m² contendo dois 

quartos, um banheiro e uma sala conjugada com a cozinha. A planta padrão é 

espelhada para o outro lado, formando, assim, uma planta tipo de 

casa geminada, sendo a planta das duas casas juntas utilizadas na simulação, 

somando 84,7m². O projeto está descrito nas figuras 11 a 16.   

 

3.3.5 Vedações  

 

Tanto as vedações externas quanto internas do projeto padrão simulado 

são constituídas por paredes de concreto monolítico moldadas no local. Abaixo, 

encontra-se o Quadro 4 com as características que influenciam no desempenho 

térmico do material utilizado em cada simulação.  
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Quadro 3 - características que influenciam no desempenho térmico do material 

Superfície 

Capacidad
e Térmica 

(Ct) 
[Kj/m²K] 

Rugosidade  Condutivid
ade  

(W/Mk) 

Calor 
específico 

(J/kg-k) 

Transmitân
cia U [W/m² 

K] 
Descrição 

Parede 1 150 

 
Média 

 
1,75 

 
1000 

2,74 

Paredes de concreto 
monolíticos com 

espessura de 10 cm e 
densidade 1800kg/m³ 

Parede 2 240 

 
Média 

 
1,75 

 
1000 

2,70 

Paredes de concreto 
monolíticos com 

espessura de 12 cm e 
densidade 2500 km/m³ 

Piso 240 

 
Média  

 
0,90 

 
920 3,31 

Piso concreto com piso 
cerâmico 

Telhado 304 

 
Média 

 
1,05 

 
920 5,21 

Telhas fibrocimento 
asbosrtância variável 

nas simulações  

Janela 8 

 
- 

 
- 

 
- 8,555 Vidro comum 4mm 

Portas 53,6 

 
Média 

 
0,12  

 
1340  1,657 

Chapa de madeira 3,5 
cm 

Fonte: NBR 15.220 (ABNT, 2005) 

 

 

Tais variáveis foram retiradas da norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) como 

é indicado para a realização da simulação computacional. 

 

3.4 Condições de simulação específicas 

 

3.4.1 Ventilação 

 

A ventilação foi simulada por meio do número de renovações do volume 

de ar dos compartimentos por hora, desprezando-se a ventilação por ação dos 

ventos que depende da direção real destes, de acordo com o terreno onde se 

implanta um edifício. Assim, adotou-se uma taxa de ventilação por infiltração na 

ordem de 1 volume por hora para cada cômodo nas simulações na primeira 

simulação chamada de “Padrão”. E nas simulações da etapa conclusiva, foram 

utilizadas 1 e 5 renovações por hora.  
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3.4.2 Propriedades construtivas da envoltória  

 

 Marques (2015), analisou a influência da transmitância térmica da 

envolvente opaca (paredes e coberturas) e de parâmetros como ventilação, cor 

da superfície e inércia térmica, que interferem no desempenho térmico da 

edificação. Foi constatado pela pesquisa, que os melhores desempenhos 

térmicos estão associados a baixos valores de transmitância térmica da 

envoltória, porém, o desempenho possui relação também quanto ao conjunto de 

características presentes na edificação, como por exemplo a sua absorbância.  

Com relação à inércia térmica, nas simulações iniciais presentes nessa 

pesquisa, utilizou-se nas simulações iniciais, as características do concreto de 

acordo como são utilizados pela construtora, ou seja, com a densidade do 

concreto 1800 kg/m³ e as paredes de espessura 10 cm. Nas simulações 

conclusivas, aumentou-se a inércia térmica do edifício com densidade de 2100 

kg/m³ e espessura 12 cm, para obter conclusões a respeito da melhor 

composição do sistema para a cidade. 

As paredes (externas e internas) são compostas de parede de concreto 

monolítico com transmitância térmica de 2,74 W/m2K e capacidade térmica de 

150 a 240 KJ/m2K. As simulações foram realizadas para três matizes de cor: 

clara (α = 0,2), nas simulações de comparação e escura (α = 0,7), para as 

simulações iniciais, conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013). 

Para a cobertura, utilizou-se o valor da transmitância térmica de 5,21 

W/m2K. Isso equivale a, aproximadamente, uma cobertura com telha de 

fibrocimento, câmara de ar e forro de placas concreto de 3,0 cm e a Capacidade 

Térmica da cobertura, o valor de 304 KJ/m2K (NBR 15520, 2013). A cobertura 

foi configurada com matiz de cor média (α = 0,5) para as primeiras simulações, 

e na cor clara (α = 0,3), na última simulação. 

 

3.4.3 Proteção de aberturas 

 

Nas simulações exploratórias, os dormitórios do projeto padrão foram 

simulados com as janelas sem venezianas como condição original da entrega 

pela construtora. Nas simulações conclusivas, foram acrescentadas proteções 

às janelas destes por venezianas internas com 50% de sombreamento. 
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3.4.4 Orientação do edifício 

 

Na primeira simulação, foi utilizada a pior situação para a implantação, 

tendo os ambientes de permanência orientados para as fachadas Leste e Oeste, 

assim como sugerido pela norma NBR 15575 (ABNT, 2021). Nas seguintes 

simulações, utilizou-se a orientação sugerida pela arquitetura bioclimática, com 

a localização das janelas voltadas para inclinação que recebe menos radiação 

solar ao longo do dia.  

 

3.4.5 Temperatura do solo 

 

 De acordo com Costa (2017), é confiável utilizar a média de temperatura 

do ar externo como informação para a temperatura do solo nas simulações do 

EnergyPlus, em comparação com o SLAB (plugin do Energyplus que gera a 

temperatura do solo). Desta forma, para cada mês, foi utilizado a média mensal 

de temperatura baseada no arquivo EPW. da cidade de Maringá. 

 

Tabela 2 – Parâmetros relativos à temperatura do solo  

Temperatura do solo ( ºC ) – faixa de 15ºC a 25ºC 

Jan  Fev Março Abr Mai Jun  Julho Ago Set  Out Nov  Dez 

24,4  24,9 25,3 24,0 19,6 20,3 21,0 21,0 25,2 23,9 24,0 25,1 
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3.5 Simulações  

 

As simulações ocorreram de forma a obter resultados quanto à influência 

das estratégias bioclimáticas inseridas no projeto. Assim, foram utilizadas as 

condições descritas anteriormente, pelas quais se entende que as condições do 

item 3.3.1 se repetiu em todas as simulações, e que a dos itens 3.3.2 se 

alteraram para as etapas conclusivas. Durante a etapa exploratória da pesquisa, 

foram realizadas 6 simulações, da seguinte forma: 

 

Simulação 01: Simulação na condição “Padrão” das casas geminadas em 

parede de concreto monolítico moldadas no local. Nesta condição, a simulação 

considerou exatamente o padrão construtivo utilizado pela construtora 

especificado no item 3.3.1 (Características técnicas para avaliação do 

desempenho térmico), além da pintura externa com cor escura, condições de 

ventilação 1 re/h e sem sombreamento. 

 

Simulação 02: Simulação na condição com “Ventilação e Sombreamento com 

persiana”. Nesta simulação, inseriu-se no modelo da simulação “Padrão” a 

variável de ventilação (5 ren/h) e a presença de persiana para sombreamento de 

50% da área das aberturas. 

 

Simulação 03: Simulação na condição com “Ventilação, sombreamento e 

Implantação”. Simulação igual à sugerida na simulação 02 com alteração da 

implantação, favorecendo, assim, melhores condições de insolação e ventilação. 

Mesmas condições do sistema construtivo da Simulação 2, mas com as maiores 

fachadas voltadas às direções norte e sul (diminuindo os ambientes de 

permanência à exposição de leste e oeste). 

 

Simulação 04: Simulação na condição de “Ventilação, sombreamento, 

implantação e cor clara”. Nesta simulação, adicionou-se ao modelo da simulação 

03 a absortância das vedações na opção de “cor clara”. 
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Simulação 05: Simulação na condição de “Inércia térmica e cor clara dos 

telhados” sem alteração de implantação.  Simulação do mesmo modelo da 

Simulação 1, aumentando a inércia térmica. As paredes de concreto foram 

simuladas com 12 cm de concreto; com as paredes simuladas na pintura branca 

externa e a densidade do concreto aumentada. A telha de fibrocimento recebeu 

pintura branca, que absorve radiação solar em 20% (enquanto que a comum 

suja, utilizada na simulação padrão, absorveria por volta de 85%). (ABNT, 2005) 

 

Simulação 06: Simulação na condição de “Inércia térmica e cor clara dos 

telhados” com a alteração na implantação. Esta simulação traria as condições 

especificadas em 05, com alteração da implantação igual ocorreu na simulação 

03 e 04. 

 

3.6 Dados de entradas (inputs) das simulações 

 

A introdução de todos os dados relativos à simulação (Inputs) é feita de 

forma textual no EnergyPlus, por meio de arquivo com extensão.IDF (Input Data 

File). O programa apresenta um editor com interface gráfica denominado IDF 

Editor de aspecto tabular para preenchimento dos dados pertinentes. 

É por meio desta interface gráfica que se definem todos os parâmetros de 

entrada e as variáveis de saída, bem como a criação de relatórios de erro que 

permitirão a verificação dos pontos equivocados ou faltantes. Isso permite a 

detalhada identificação e correção do arquivo de simulação. A definição padrão 

dos parâmetros geométricos da edificação foram feitas, como citado 

anteriormente, com o auxílio do software 3D Sketchup + o plug-in Euclid. Os 

parâmetros selecionados para edição foram detalhados no capitulo acima  

 

• Controles de simulação; 

• Iteração (Timestep); 

• Schedule: Compact; 

• Material; 

• Window Material: Glazing; 

• Window Material: Shade; 

• Window Material: Blind; 
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• Construction; 

• Building Surface Detaild; 

• Window Properti: Shading Control; 

• Zonde Infiltration: Design Flow Rate; e 

• Simulação do arquivo IDF no EP_Launch. 

 

3.7 Dados de saída (outputs) das simulações 

 

Foram selecionados os relatórios de saídas do software EnergyPlus, na 

seção: Output: Variable. Para a obtenção dos resultados, foi necessário 

selecionar as variáveis referentes ao modelo adaptativo da ASHRAE 55 e ao 

método simulado da NBR 15575 (ABNT, 2021) 

Tais variáveis foram: temperatura média do ar interno (zone mean air 

temperature), temperatura externa de bulbo seco (outdoor dry bulb) e 

temperatura operativa em cada zona (zone operative temperature). Assim, com 

esses resultados, foi possível obter dados para realizar a análise do 

desempenho térmico de acordo com as duas normas reconhecidas e alcançar 

um produto final verídico. 

 

3.8 Formas de análise de resultados 

 

As planilhas geradas pela simulação contêm os dados para as 8761 horas 

do ano. Estes números foram tratados para tornar clara a análise dos resultados, 

contendo o nível de desempenho alcançado nas zonas analisadas para cada 

simulação e os graus horas de desconforto dentro, ao longo do ano para cada 

situação. 

A Figura 19 representa a forma de análise dos resultados a partir dos 

dados retirados da simulação pelo Energy Plus. 
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Figura 19 - Fluxograma metodologia 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A avaliação do conforto proposto pelo modelo adaptativo, presente na 

ANSI/ASHRAE 55 (ANSI,2017), consiste no cálculo das temperaturas operativas 

internas de conforto ou temperatura neutra (Tn) a partir da ocorrência de 

temperaturas externas, para que, então, seja possível comparar as ocorrências 

de temperaturas operativas internas reais (To) e verificar a condição de conforto 

no interior do edifício. A obtenção das temperaturas neutra (Tn), operativa (To) 

e predominante externa (Tpe) são detalhadas a seguir. 

A temperatura neutra (Tn) é definida, segundo Mccartney e Nicol (2002), 

como a temperatura operativa interna em que um sujeito médio irá votar 

como confortável (ou neutro) na escala ASHRAE. Segundo Dear e Brager 

(2002), a temperatura neutra (Tn) é estabelecida através da equação 3.01:  

 

Tn = 0,31. +Tpe 17, 8 eq. 3.013 

                                                             
3 Tn = Temperatura neutra operativa de conforto (°C); Tpe = Temperatura predominante 

externa (°C).  
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3.8.1 Avaliação baseada na NBR 15575-3 de 2013 e 2021 

 

A NBR 15575 (ABNT, 2013 ) estabelece que o desempenho térmico da 

edificação deve ser avaliado para duas condições: desempenho no verão e 

desempenho no inverno. O critério da análise é baseado em valores máximos e 

mínimos de temperatura dos ambientes de permanência prolongada. Com base 

na temperatura do dia típico de inverno e verão da cidade em questão, a norma 

estabelece critérios para que ocorra a avaliação, descritos nos Quadros 5 e 6. 

 

Quadro 4 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno 

Nível de desempenho 

Critério 

Zonas bioclimáticas 1 a 
5 

Zona bioclimática 6,7 e 8 

M Ti,mín. ≥ (Te,mín. + 3ºC) 

Nestas zonas, este critério não 
precisa ser verificado 

I Ti,mín. ≥ (Te,mín. + 5ºC) 

S Ti,mín. ≥ (Te,mín. + 7ºC) 

Ti,mín. é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius. 
Te,mín. é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius. NOTA: 
Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15520-3. 

Fonte: ABNT NBR15575 (ABNT, 2013).  

 

Quadro 5 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão 

Nível de desempenho 

Critérios 

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) 

Ti,máx é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius. Te,máx 
é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius. Ti,mín é o valor 
mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius. Te,mín é o valor mínimo 
diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius. NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo 
com a ABNT NBR 15520-3. 

Fonte: ABNT NBR15575 (ABNT, 2013).  
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A norma recomenda que o desempenho da edificação seja avaliado em 

um ambiente de permanência prolongada (dormitório ou sala de estar) para a 

condição crítica do ponto de vista térmico. Assim, com base nos resultados da 

simulação, serão utilizados os critérios da NBR15575 da versão de 2013. 

Mas, como a norma foi revisada e publicada em 2021, e durante o 

processo de pesquisa deste trabalho, obteve-se acesso a algumas alterações, 

foi montado um fluxograma com o passo a passo das novas regras de simulação 

computacional divulgados pela normativa, como visto na Figura 20.  

 

Figura 20 - Fluxograma simulação computacional NBR 15575 atualizado 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Como pode se observar, foram adotados novos critérios para a avaliação, 

pelos quais, a partir de agora, a simulação será constituída de dois modelos para 

comparação. Um modelo Real, o qual preserva todas as características da 
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edificação a ser simulado, e um modelo Referência, que representa um modelo 

da edificação com características especificas citadas pela Norma. 

Outra mudança encontrada na avaliação pela nova revisão, é o 

estabelecimento de certos padrões de referência para o modelo, como o Padrão 

de ocupação e Padrão de uso da edificação. O primeiro, trata do número de 

horas em que determinado cômodo é ocupado nos dias de semana e finais de 

semana, de acordo com a dinâmica da edificação. E o segundo é o número de 

horas em que determinado equipamento é utilizado. A utilização do dia típico 

também sofreu alteração, pois, agora, o sistema de simulação é anual. A 

avaliação, agora, também considera duas condições de usos: uma simulação 

com a ventilação natural e outra sem. 

Com relação ao modelo, a norma incluiu a modelagem de janelas 

operáveis com trocas de ar obtidas a partir da velocidade e direção do vento 

fornecidas pelo arquivo climático, ao invés de uma taxa de renovação de ar fixa 

sem abertura das janelas. Como mostra o fluxograma da Figura 20, a norma 

definiu os números de horas ocupadas na sala e no quarto e, a partir das 

temperaturas da simulação, devem ser calculados o número e a porcentagem 

de horas em que a edificação encontra dentro da faixa de temperatura aceitáveis 

(NHFt e PHFTuh). De acordo com a essa porcentagem, são estabelecidas as 

horas que estão resultando insuficiente, mínimo, intermediário ou superior.  

O nível mínimo busca explorar o potencial bioclimático da edificação, 

analisando somente os indicadores obtidos da simulação que utiliza a ventilação 

natural. Dessa forma, a aprovação do nível mínimo requer que o PHFT do 

modelo real (PHFTUreal) seja superior ao PHFT da referência (PHFTref). 

Além disso, a Temperatura Operativa Máxima do Modelo Real 

(TOMÁXREAL) deverá ser inferior à Temperatura Operativa Máxima do Modelo 

Referência (TOMÁXREF) somado 1ºC de tolerância. Nas ZBs 1 a 3, também se 

exige que a Tomínreal seja superior à Tomínref, após reduzido 1ºC. O nível 

Intermediário, além de exigir os critérios de nível Mínimo, também requer uma 

elevação mínima do PHFTreal, em relação ao PHFTref, chamada de ElevPHFmí. 
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3.9 Entrevistas  

 

Para aplicação das entrevistas, primeiramente, foi realizada uma visita ao 

bairro dos moradores, onde foi possível acessar o grupo exclusivo para 

moradores do bairro no Whatsapp®. O questionário presente no Apêndice A, 

exige a memória térmica dos moradores e foi aplicado de maneira on-line por 

meio desse grupo. Foram obtidas 105 respostas que estão expressas no capítulo 

dos “Resultados”.  

No dia da visita in loco, ocorrida em 10 de Junho de 2021, também se obteve 

as respostas do questionário de sensação térmica pontual momentânea 

(Apêndice B). Este foi aplicado com 55 moradores, sendo a primeira entrevista 

realizada no dia 10 de junho (inverno) e a outra no dia 10 de outubro (Verão). 

Vale ressaltar que foi informado aos moradores o caráter voluntário das 

entrevistas, assim como a sua opção em participar, ou não, da pesquisa após 

saber o teor das perguntas. Além disso, as entrevistas foram enviadas para a 

Plataforma Brasil para serem aprovadas pelo Comitê de Ética em pesquisas. 
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4 RESULTADOS  

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos por meio das 

simulações computacionais descritas no capítulo 3. Para a apresentação dos 

resultados, foram separadas as análises de acordo com as Normas NBR 15575 

(ABNT, 2013), que utiliza a comparação de temperatura externa do dia típico de 

inverno e verão, e a ASHARAE 55 (ANSI, 2017) que verifica a ocorrência de 

graus-hora de desconforto ao frio e ao calor ao longo do ano, ambas para os seis 

modelos de simulações propostos. 

Os resultados obtidos para essas duas normativas foram comparados 

entre si de modo a obter uma relação entre os dois modelos de estudo. Além 

disso, são construídos gráficos de análise nos dias mais quente e frio do ano, 

entre as diferentes opções de modelos simulados de maneira a analisar as 

estratégias bioclimáticas aplicadas nos projetos de habitações sociais 

construídas em paredes de concreto monolíticas moldadas no local.  

Por fim, após a realização das entrevistas com os moradores do conjunto 

habitacional simulado, foram elaborados gráficos em porcentagem para concluir 

a análise do conforto térmico dos entrevistados em relação as suas casas.  

 

4.1 Resultado das simulações de acordo com a NBR15575 (ABNT, 2013) 

 

De acordo com os resultados das simulações, o EnergyPlus gera em 

formato de .csv tabelas com resultados de temperatura de hora em hora ao longo 

do ano simulado. Para uma primeira análise, foram encontrados nas tabelas as 

temperaturas máximas e mínimas internas ao longo do ano. 

Depois de tabulados os resultados, constituiu-se uma tabela para analisar 

se as temperaturas máximas e mínimas estão de acordo com o critério de 

avaliação de desempenho da NBR 15575 (ABNT, 2013), conforme mostraram 

as os Quadros 3 e 4 citados anteriormente.  

Para a comparação de resultados, foram construídos os Quadros 7 e 8, 

mostrando quais foram as temperaturas encontradas nas Z1A, Z4A, Z1B, Z4B, 

que correspondem, respectivamente, à sala e ao quarto localizado em uma 

situação de “pior” localização – com a janela voltada para Oeste. 
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Quadro 6 - Dados de dias típicos de verão para Maringá-PR 

Dados de dias típicos de verão para São Paulo - SP - Zona bioclimática 3 

Temperatura 
máxima diária 

Amplitude diária 
de temperatura 

Temperatura de 
bulbo úmido 

Radiação Solar 
Wh/m² 

Nebulosidade 
décimos 

31,9 9,2 21,3 5181 6 

Dados de dias típicos de inverno para São Paulo - SP - Zona bioclimática 3 

Temperatura 
mínima diária 

Amplitude diária 
de temperatura 

Temperatura de 
bulbo úmido 

Radiação Solar 
Wh/m² 

Nebulosidade 
décimos 

6,2 10 13,4 4418 6 

Fonte: Labee (2018) 

 

Quadro 8 - Temperaturas máximas e mínimas conforme as zonas simuladas e nível de 

desempenho segundo a ABNT NBR 15575-1:2013 

Simulações 
Z1A - SALA 

Z4A - 
QUARTO  

Z1B - SALA 
Z4B- 

QUARTO 
Verão Inverno 

Ti máx 
Ti 

min 
Ti máx 

Ti 
min 

Ti máx 
Ti 

min 
Ti máx 

 Ti 
min 

Simulação 
01 

34.15 16.58 36.72 15.55 34.87 16.09 37.12 15.64 
Não 

atende 
S 

Simulação 
02 

34.5 16.4 36.9 15.29 15.27 15.89 37.9 15.37 
Não 

atende 
S 

Simulação 
03 

34.16 16.58 36.6 15.46 34.7 16.07 34.89 16.97 
Não 

atende 
S 

Simulação 
04 

33.7 16.58 36.3 15.51 34.5 16.14 36.37 15.38 
Não 

atende 
S 

Simulação 
05 

34.8 17.11 35.8 16.05 35.95 16.63 33.26 17.13 
Não 

atende 
S 

Simulação 
06 

33.18 17.13 35.6 16.03 33.86 16.68 33.71 17.68 
Não 

atende 
S 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A distinção entre A e B foi feita para distinguir a posição dos cômodos em 

relação à planta da casa geminada, sendo A voltado para Oeste e B para Leste 

da posição padrão adotada. Como parâmetro, foi utilizada para Te.mín e 

Tex.máx as temperaturas dos dias típicos de inverno e verão, respectivamente. 

Analisando, portanto, o Quadro 5, pode-se perceber que, desde a primeira 

até a última simulação, as temperaturas foram ficando mais próximas de 

temperatura aceitável pela norma, porém, ainda não conseguiu alcançar a 

temperatura aceitável no verão em nenhuma das situações propostas pelas 

simulações da pesquisa. 
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A melhor condição de simulação foi a proposta onde se inseriu a inércia 

térmica nas paredes, juntamente com cores claras, posicionamento favorável de 

implantação e cor clara nos telhados. Mas, de acordo com NBR15575 

(ABNT,2021), as temperaturas não são confortavelmente aceitáveis por estar 

maior do que a temperatura externa da edificação. Em relação ao inverno, as 

habitações de parede de concreto monolítico simuladas possuem desempenho 

superior em todas as simulações, pois nota-se que as temperaturas internas 

foram maiores do que a temperatura do ar externo.  

 

4.2 Resultados das simulações de acordo com a ASHRAE 55 (ANSI, 2017) 

 

A ASHRAE 55, como foi citado anteriormente, recomenda a análise da 

simulação de acordo com as horas de desconforto ao longo do ano. Realizando 

a avaliação de desempenho térmico seguindo essa normativa, pode-se perceber 

o que é visto na Tabela 2:  
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Tabela 1 - Horas em desconforto considerando o intervalo entre 17,5ºC e 31,5ºC 

Simulação 1 2 3 4 5 6 

Quantidade de Graus horas de 
desconforto por calor (To> 31,5 ºC) 

1424 1066 893 720 615 362 

Quantidade de Graus horas de 
desconforto por calor (To> 31,5 

ºC) % 
16,5 12,1 8,4 8.22 7.02 4.13 

Quantidade de Graus horas de 
desconforto por frio (To < 17,5) 

977 174 185 177 105 87 

Quantidade de Graus horas de 
desconforto por frio (To < 17,5) % 

11,15 1.95 2,02 2.02 1.20 0.99 

Total de horas de desconforto ao ano 2401 1240 1078 897 720 449 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Para uma comparação mais visual, foi elaborado o Gráfico 3 comparando 

a quantidade de Horas de desconforto em cada simulação. 

 

Gráfico 3 - Quantidade de horas de desconforto em cada simulação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Como destaca a Tabela 2, na simulação 6, apenas 1% do ano os 

indivíduos residentes dessas habitações se encontram em desconforto térmico 

por frio. Porém, se nenhuma das estratégias bioclimáticas forem aplicadas, essa 

porcentagem pode aumentar até 11,15%. No verão, a quantidade total é um 
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pouco maior, sendo 4,13% na melhor condição e 16,5% na pior das avaliações. 

Assim, no projeto, não foi adequada nenhuma estratégia bioclimática.   

Quando analisados pela ASHRAE Standard 55 (ANSI, 2017), que 

considera o intervalo de conforto de 17,5ºC a 31,5ºC, a Simulação 1, sem 

nenhuma estratégia bioclimática, apresentou um total de 2401 horas em 

desconforto; enquanto que a Simulação 6, com aumento da inércia térmica, 

pintura branca nas telhas e melhor implantação, apresentou melhor 

desempenho, com 449 horas de desconforto. 

E a Simulação 2, que se assemelha aos projetos que são construídos 

hoje, 1240 horas totais de desconforto, o que indica que estas edificações devem 

adotar as estratégias bioclimáticas ao projeto, para melhorarem o seu 

desempenho térmico tanto no inverno quanto no verão.  

Na análise de resultado das simulações em graus horas de desconforto, 

nota-se que, mesmo atingindo temperaturas elevadas ao longo do ano, essa 

situação não ocorre durante um longo período, sendo desconfortável durante os 

dias de piores condições climáticas externas. Na análise pela Norma de 

Desempenho (ABNT NBR 15575:2013), considerando as zonas indicadas por 

essa Norma, a temperatura máxima de 37,9ºC ocorreu para a Simulação 2. E a 

temperatura mínima, de 15,37ºC para a mesma simulação, na qual não tinham 

sido simuladas as estratégias bioclimáticas inseridas em projeto. Já as 

temperaturas mais próximas ao conforto no inverno e no verão ocorreram na 

simulação 6 (máxima 33,18ºC no verão e mínima de 17,68ºC no inverno), 

sugerindo maior conforto tanto para frio quanto para calor.  

Por fim, nota-se que, por meio de simulação computacional, é possível 

verificar o desempenho da edificação e a importância que cada técnica de 

arquitetura, comparando-se os resultados de temperaturas internas de cada 

situação simulada. A partir dos resultados das simulações, com a temperatura 

externa de cada dia, foi possível construir uma tabela com a análise das 

Temperaturas Predominantes Externas e a Temperatura Neutra, de acordo 

como são calculadas segundo a ASHRAE 55 (ANSI, 2017). 

Por essa tabela ser extensa e possuir 365 números, não foram colocados 

aqui. Mas estas foram utilizadas para fazer análise gráfica em dias específicos 

avaliados para cada simulação computacional. A partir desses resultados, 

também foram elaborados alguns gráficos de comparação, de acordo com a 
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ASHRAE 55, impondo limites de temperaturas para aceitação de 80% de 

moradores, que são encontrados a partir das temperaturas neutras e 

temperaturas predominantes externas. Esse índice de 80% de aceitabilidade de 

temperatura é retirado da norma ASHRAE Standard 55:2017 e se refere às 

seguintes equações: 

 

Limite superior 80% aceitabilidade → Tn + 3,5 

Limite inferior 80% aceitabilidade → Tn – 2,5 

 

Para a simulação 1, os Gráficos 4 e 5 de temperatura interna nos cômodos 

de permanência prolongada são os seguintes:  

 

Gráfico 4 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 1 – o 

dia mais quente do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 



93 

Gráfico 5 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 05/04 na simulação 1 – o 

dia mais frio do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na simulação 1 de verão, as temperaturas chegaram até 36ºC, 

ultrapassando em quase 6º o limite superior de aceitabilidade para o ambiente, 

como mostra o Gráfico 4. Já no inverno, elas se mantêm com pouca amplitude, 

mesmo abaixo do limite de aceitabilidade inferior de temperatura, pois, no 

ambiente externo, há uma grande amplitude de temperatura, tornando a 

temperatura neutra um pouco mais alta. 
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Gráfico 6 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 2 – o 

dia mais quente do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Gráfico 7 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 24/05 na simulação 2 – o 

dia mais frio do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na simulação 2, apenas fazendo a proteção contra a radiação solar nas 

aberturas com as venezianas e utilizando a renovação de ar em 5 ren/h, já 

ocorreu uma melhora quanto às temperaturas internas do Quarto A e B, e nas 

salas A e B durante a simulação de verão, diminuindo a temperatura máxima em 

quase 2ºC. 
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Em algumas horas do dia, a temperatura ficou mais baixa do que a 

temperatura externa. No inverno, as temperaturas se mostram agradáveis, não 

havendo muito resfriamento na temperatura interna, conforme os Gráficos 8 e 9.  

 

Gráfico 8 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 3 – o 

dia mais quente do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Gráfico 9 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 24/05 na simulação 3 – o 

dia mais frio do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Na simulação 3, as maiores aberturas das janelas foram colocadas nas 

aberturas Norte e Sul, diminuindo a incidência solar nos cômodos como sala e 
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quarto. Apesar de pouco ganho na simulação de inverno, houve uma melhora 

significativa na temperatura interna registrada nos horários de maior 

temperatura, chegando a ficar com a temperatura interna mais baixa que a 

externa por um período das 11 horas da manhã até às 17 horas, conforme os 

Gráficos 10 e 11.  

 

Gráfico 10 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 4 – o 

dia mais quente do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Gráfico 11 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 24/05 na simulação 4 – o 

dia mais frio do ano 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Na simulação 4, foram utilizadas paredes externas com uma absortância 

menor que antes estava sendo simulada na cor escura, como é utilizada pela 

construtora, mas passou a utilizar a cor clara, de absortância 0,3. Esse tipo de 

estratégia, valoriza ainda mais a qualidade do ambiente interno, visto que a 

temperatura interna se aproxima mais, ao longo do dia, do limite de 

aceitabilidade superior de temperatura. 

Neste dia, estava em 30.1ºC. Em alguns momentos do dia, a 

temperatura interna se aproxima da temperatura aceitável, mas volta a subir 

com o aumento da temperatura externa. Para o inverno, não houve diferença 

significativa em relação às primeiras simulações.  

 

Gráfico 12 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 5 – o 

dia mais quente do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Gráfico 13 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 24/05 na simulação 5 – o 

dia mais frio do ano 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na simulação 5, acontece novamente a diminuição da temperatura 

interna, ao longo do dia. Para verificar o efeito da orientação solar, 

posicionamos a edificação com a pior orientação solar. Agora, contudo, 

aumentamos a inércia térmica das paredes externas, o que já reproduziu uma 

diminuição significativa de temperatura no verão e um aumento de 1ºC na 

temperatura mínima de inverno; comprovando, novamente, que a utilização de 

estratégias bioclimáticas alinhadas a esse sistema construtivo, pode sim ter um 

efeito positivo na temperatura interna e qualidade de vida dos moradores.  
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Gráfico 14 - Dados de temperaturas externas e internas no dia 15/10 na simulação 6 – o 

dia mais quente do ano  

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Dados de temperaturas externas e internas no dia 24/05 na simulação 6 – o dia mais frio 

do ano 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na simulação 1, onde não tinham as estratégias bioclimáticas aplicadas, 

a variação da temperatura operativa interna na Z1, ao longo do dia foi baixa, 

tanto no inverno, quanto no verão, a depender do cômodo e sua orientação solar; 

mas estava sempre acima da temperatura aceitável no limite superior no verão, 
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e no inverno, abaixo do limite aceitável de temperatura operativa. Já na 

simulação 6, durante o mesmo dia analisado, a temperatura interna da sala foi 

4ºC abaixo do que as encontradas na simulação 1. Nos outros ambientes, 

também tiveram diminuição da temperatura.  

Mesmo melhorando, analisando cada gráfico separadamente, de acordo 

com as temperaturas limites superior e inferior, as temperaturas não estiveram 

dentro dessa faixa de limite. No verão, elas permaneceram, na maior parte do 

dia, superiores às temperaturas aceitáveis de acordo com a normativa e, no 

inverno, um pouco abaixo do esperado para o dia simulado. Devemos lembrar, 

porém, que esse meio de avalição da simulação está relacionado ao dia de 

temperaturas extremas no ambiente externo, pois, ao longo do ano, as 

temperaturas internas podem ser variadas e nem sempre permanecer acima da 

temperatura aceitável.  

Com isso, pode-se concluir que, utilizando uma melhor implantação, 

sombreamento, ventilação e inércia térmica, a edificação apresentou uma 

significativa melhora no que se refere ao desempenho térmico. Além disso, a 

variável de absortância das paredes, que teve seu valor diminuído, também 

influenciou no cálculo e isso ocorre alterando a cor da edificação, de uma cor 

mais escura, como é utilizada nas construções atuais, para uma cor mais clara.   

 

4.3 Análise de Questionários  

 

Foram aplicados dois questionários contidos no método informativo de 

conforto térmico da ASHRAE 55 (ANSI, 2017). Um disponibilizado on-line e outro 

aplicado em dois momentos diferentes, durante o mês de junho e outubro. O 

questionário aplicado on-line (Apêndice A) é um questionário que exige a 

memória térmica dos moradores. Ele foi aplicado via grupo exclusivo para 

moradores do bairro no Whatsapp ®. 

Foram obtidas 105 respostas. O questionário aplicado em campo 

(Apêndice B) consiste em questionamentos de sensação térmica momentânea 

e contém perguntas referentes à vestimenta utilizada no momento e ao estado 

de conforto no instante da entrevista.  
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4.3.1 Questionário de memória Térmica  

 

Questionário on-line aplicado durante o mês de junho de 2021, obtendo 

105 respostas. A partir das respostas dos moradores, percebe-se que o cômodo 

de maior estadia é a sala. A orientação solar da fachada principal é desconhecida 

pela maioria. A satisfação geral com a temperatura interna é nem satisfeito nem 

insatisfeito. 

Consideram que, no calor-verão, a casa está às vezes quente, no frio-

inverno está às vezes quente e que notam esse desconforto no período da tarde. 

Os moradores votaram que o motivo desse desconforto mais recorrente é por 

entrar muito sol na residência. As estratégias para voltar a estabelecer a 

sensação de conforto térmico mais adotadas pelos moradores foram: uso de 

cortinas, uso de ventilador e abertura das janelas. 

Neste ensejo, temos os Gráficos de 16 a 23: 

 

Gráfico 15 - Qual cômodo de maior estadia? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 16 - Qual orientação solar da sua casa? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 17 - Quais itens você utiliza para melhorar a sensação térmica da sua casa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 18 - Qual a causa da sensação de desconforto por frio ou calor 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 19 - Qual sua satisfação com a temperatura interna da sua casa? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 20 - Como você classifica a sensação térmica na sua casa no calor-verão? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 21 - Como você classifica a sensação térmica dentro da sua casa no Frio-

Inverno? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 22 - Em qual período você percebe desconforto? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os gráficos de 16 a 23 refletem as respostas dos moradores com base na 

memória térmica, ou seja, a percepção deles com relação ao conforto térmico, 

de acordo com o tempo em que permanecem dentro de suas casas, desde que 

se mudaram para sua residência. Por ser uma pesquisa que obtém respostas 

subjetivas, encontramos uma tendência de opiniões diferentes em cada 

questionário. Porém, tais respostas coincidem com os resultados das simulações 

apresentadas no item anterior. 
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De acordo com os gráficos 16 a 23, a incidência solar é o que causa o 

maior desconforto, sendo utilizada então como maneira para amenizar o calor, o 

uso de cortinas. A segunda maior causa de desconforto citada também foi pouco 

vento, relatada por alguns moradores; o que pode indicar que existe falta de 

aberturas adequadas previstas em projeto.  

Como na maioria dos meses em Maringá as temperaturas são elevadas, 

é natural que os usuários se lembrem de sensações de calor mais que as de frio. 

Como todos os entrevistados tomam medidas paliativas para evitar desconforto, 

as respostas coincidem com a proporção dos moradores que relatam 

insatisfação com a temperatura interna da casa. 

 

4.3.2 Questionário momentâneo  

 

4.3.2.1 Respostas inverno (Junho-2021) 

 

O questionário momentâneo foi aplicado com um total de 55 pessoas 

entrevistadas presencialmente. A temperatura exterior, no momento da 

pesquisa, era de 14°C (CLIMA TEMPO, 2017), com o tempo nublado e garoadas 

durante o dia. 

O Gráfico 24, apresenta as vestimentas utilizadas pelos moradores no 

momento em que estão sendo questionados e demonstra uma preferência por 

roupas mais pesadas, ou seja, que isolam mais o corpo termicamente em relação 

ao frio.  
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Gráfico 23 - Vestimentas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os Gráficos 25 a 28, buscam identificar o cômodo em que o morador está 

respondendo a entrevista, o nível de atividade e a sensação térmica do mesmo.  

 

Gráfico 24 - Como você está se sentindo termicamente nesse momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 25 - Qual cômodo da casa você está? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 26 - Qual o seu nível de atividade no momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Gráfico 27 - Como você se sente em relação ao movimento de ar nesse momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Nota-se uma maior presença dos moradores na sala (75%), mantendo 

uma atividade leve (65%) e com a sensação térmica de frio (45%). 

Em relação ao movimento de ar, a maioria relata pouco movimento de ar 

(64%) e 27% sentem que o movimento de ar está suficiente.  

 

4.3.2.2 Respostas verão (Outubro – 2021) 

 

As entrevistas no verão, foram aplicadas em um dia ensolarado com a 

temperatura exterior, no momento, de 27ºC. A partir das respostas dos 

moradores no período de verão, nota-se uma preferência por roupas leves e com 

baixo isolamento como camisetas, sandálias, shorts/bermuda e vestidos. 

Com relação à sensação térmica no momento da entrevista, pode se 

perceber que, pelo menos, 25% estava se sentindo com calor, e 20% nem com 

calor nem com frio. Porém, a maioria se encontrava com muito calor (45%). 

Vemos os Gráficos 29 e 30: 

 

Gráfico 28 – Vestimentas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 29 - - Como você está se sentindo termicamente nesse momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os Gráficos 31 a 33, referem-se ao cômodo em que cada um estava na 

hora da entrevista, sua atividade e a preferência em relação à ventilação.  

 

Gráfico 30 - Qual cômodo da casa você está? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Gráfico 31 - Qual o seu nível de atividade no momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Gráfico 32 - Como você se sente em relação ao movimento de ar nesse momento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Em relação à entrevista no inverno, o que alterou foi que alguns dos 

moradores responderam à entrevista na varanda, mas a proporção entre a 

escolha dos cômodos continuou praticamente a mesma. 

O nível de atividade dos moradores se manteve em sentado e relaxado 

pela maioria (75%). E, em relação ao movimento de ar, 65% dos moradores 

relatou pouco movimento de ar, o que no verão se torna inadequado. Portanto, 

de acordo com as respostas, os moradores consideram suas casas quentes, no 

verão, e com pouco movimento de ar. 

75%

15%

10%

Sentado atividade leve Sentado atividade moderada Em pé relaxado

Em pé atividade leve Em pé atividade moderada Atividade pesada

9%

27%

64%

Muito movimento de ar Movimento de ar suficiente Pouco movimento de ar



111 

4.4 Recomendações projetuais  

 

A partir das análises feitas nesta pesquisa, foram obtidas respostas sobre 

o desempenho térmico do sistema de parede de concreto moldado no local em 

residências construídas na cidade de Maringá-PR ZB3; sendo também analisado 

o conforto térmico dos moradores dessas residências por meio das entrevistas. 

Foram simulados seis modelos e tipologias nesse sistema construtivo, a 

fim de identificar quais são as estratégias bioclimáticas que devem ser utilizadas 

para que as habitações apresentem uma melhora quanto ao seu desempenho 

térmico. Observou-se que o modelo que menos apresenta problemas de 

desconforto, principalmente, no período de verão, é o da Simulação 6, em 

contraste com a Simulação 1, onde na simulação que apresentou uma melhoria 

de temperatura, foram aplicadas estratégias projetuais adequadas à edificação 

do sistema construtivo estudado.  

A Simulação 4 apresenta uma situação intermediária de desconforto no 

verão, o que condiz com a investigação sobre diminuir a absorção das paredes 

para diminuir o aquecimento interno das habitações. Para o sistema em si e para 

as vedações verticais externas, recomenda-se que se faça o uso da inércia 

térmica como estratégia construtiva, isto é, deve-se aumentar a transmitância 

térmica das vedações, aumentando a espessura das paredes e a densidade do 

concreto utilizado. Dessa forma haverá maior atraso nas trocas térmica do 

interior com o exterior, resultando em habitações mais protegidas termicamente. 

Outra recomendação é quanto à implantação. Como pôde ser visto, o 

posicionamento da residência em relação à orientação geográfica pode fazer 

toda a diferença para a análise das temperaturas internas da edificação. 

Recomenda-se, então, realizar estudo de insolação para a implantação das 

unidades e observar a direção predominante dos ventos no loteamento a ser 

construído os conjuntos habitacionais. Com a correta implantação da edificação, 

os ganhos térmicos pelas paredes, portas e janelas podem ser reduzidos, 

resultando em temperaturas mais confortáveis tanto no inverno, quanto no verão; 

como foi demonstrado por meio das Simulações 1 e 2 comparadas com a 3, 4 e 

6.  

Por fim, a absortância das paredes também foi um fator que influenciou 

na análise das temperaturas internas e no graus-horas de desconforto, ao longo 
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do ano. Quando se adicionava a pintura de cor clara nas paredes, obteve-se um 

grande ganho com a diminuição das temperaturas internas em relação às 

simulações em que a cor utilizada era a escura. 

No Quadro 8, temos as recomendações projetuais para as paredes 

monolíticas moldadas no local ZB3. 

 

Quadro 7 - Recomendações projetuais parede monolíticas moldadas no local –ZB3 

Casas a serem construídas  

Utilizar inércia térmica como estratégia bioclimática  

Aumentar a espessura das paredes  

Utilizar cores claras em paredes externas  

Realizar análise de orientação solar e direção dos ventos para implantação  

Realizar um estudo apropriado de projeto para cada implantação – ou seja, 
não reproduzir indiscriminadamente o mesmo modelo de projeto em 

diferentes terrenos e cidades 

Casas já construídas  

Utilizar sombreamentos externos ou internos como ação paliativa para 
barreira de calor   

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS   

 

A presente pesquisa teve como objetivo a avaliação de desempenho 

térmico do sistema construtivo de paredes de concreto monolíticas moldadas no 

local, realizada por meio do método de simulação computacional NBR 15.575 

(ABNT, 2013), em uma edificação unifamiliar de interesse social e sua relação 

com o conforto térmico dos usuários. Com esse estudo, pôde-se comprovar a  

melhora no ambiente térmico da edificação, junto às estratégias bioclimáticas 

previstas no projeto para a cidade de Maringá-PR. 

As habitações de interesse social que utilizam o sistema construtivo 

estudado estão sendo construídas utilizando cores insatisfatórias da envoltória, 

e a espessura não adequada das suas vedações externas. Essas, quando 

tiveram sua inércia térmica aumentada e absorção diminuída, alcançaram um 

melhor de desempenho térmico ao longo do ano, resultando em menos horas de 

desconforto e com temperaturas internas mais satisfatórias. 

Outro ponto analisado foi a avaliação de desempenho de acordo com a 

versão de 2013 da NBR 15575 (ABNT, 2013) apenas para o dia típico de verão 

e de inverno, mas sem avaliar a composição de temperaturas totais ao longo do 

ano. Além disso, o uso de apenas a Temperatura Interna, tendo a exclusão de 

fontes internas de calor direciona para análises superficiais que não condizem 

com o uso real da edificação, gerando a necessidade de maiores estudos para 

aproximar os dados obtidos da situação real do usuário. 

O estudo também demonstra que a adoção das técnicas de avaliação por 

meio da NBR15575 (ABNT, 2013) entrou em revisão, após a demonstração de 

uma insatisfação com os resultados por meio de pesquisadores, uma vez que, 

na antiga versão, é analisada uma temperatura única e pontual ao longo do ano, 

enquanto que, se analisadas em um conjunto, as temperaturas internas da 

edificação podem sofrer alterações em relação às exigências de conforto para 

os moradores. 

Apesar de evidenciado que a melhor implantação ajudou a solucionar 

o problema da temperatura interna da edificação, muitas vezes, as 

condicionantes do terreno impedem que o edifício fique voltado para as melhores 

fachadas. Porém, outras estratégias bioclimáticas se mostraram satisfatórias, 

como exemplo da Simulação 5, que estava em uma implantação desfavorável, 
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mas utilizou a inércia térmica e absortância das paredes para melhorar o 

desempenho da edificação.  

Segundo os questionários de sensação térmica momentânea aplicada no 

inverno, os moradores consideram suas casas frias em algum nível. Essa 

resposta está em desacordo com os dados coletados nas simulações que 

apresentam temperaturas médias diárias dentro da faixa de conforto térmico de 

acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013). 

Por outro lado, nos questionários de sensação térmica momentâneas 

aplicados no verão, os moradores consideraram suas casas quentes, resultado 

esse que corrobora o resultado das simulações; que demonstram temperaturas 

elevadas nas habitações e maiores do que as temperaturas externas em dias de 

temperatura elevada.   

Por fim, com base nas análises, o estudo possibilita concluir que não 

basta atender aos requisitos mínimos da NBR 15.575 (ABNT, 2013) para garantir 

o conforto térmico e proporcionar eficiência energética em edificações de 

interesse social inseridas na ZB3. Fica evidenciado que são necessários mais 

estudos e confrontações de diferentes materiais construtivos, em paralelo com 

estratégias de arquitetura passiva, para elevar o conforto dos usuários e diminuir 

a demanda energética das edificações habitacionais. Para estudos futuros, 

recomenda-se a atualização do estudo de acordo com a nova revisão da norma 

ABNT NBR 15.575 (ABNT, 2021). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A -  Questionário de memória térmica (Adaptado ASHARAE 55) 

 

1 – Qual cômodo de maior estadia? 

(  ) Sala  

(  ) Quarto da frente 

(  ) Quarto dos fundos 

(  ) Cozinha  

 

2 – Qual orientação solar da sua casa? 

(  ) Norte 

(  ) Sul 

(  ) Leste 

(  ) Oeste 

(  ) Não sei 

 

 

3 – Quais itens você utiliza para sua melhoria térmica?  

(  ) Ventilador  

(  ) Abre as janelas  

(  ) Abre as portas 

(  ) Cortinas 

(  ) Umidificador  

(  ) Aquecedor 

(  ) Ar condicionado 

(  ) Nenhum  

 

4 – Qual a causa da sua maior sensação de desconforto? (Pode mais de 

uma resposta) 

( ) Muita incidência 

solar – Bate muito sol  

(   ) Pouca ventilação  

( ) Piso - paredes 

muito quente ou frios 

( ) Janela e portas 

muito pequenas 

( ) Pouca incidência 

solar – bate pouco sol 

(  ) Muito vento 

 (  ) Muita umidade 

 (  ) Outro 

 

5 – Em qual período você percebe desconforto? 

(   ) Todos os períodos 

(   ) Noite (Depois das 17 h ) 

(   ) Meio dia ( 11 h - 14 h ) 

(   ) Tarde (14h-17h) 

(   ) Manhã ( Antes das 11h) 

(   ) Nenhum  
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6 – Qual sua satisfação com a temperatura interna da sua casa? 

(   ) Nem satisfeito nem insatisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 

 

7 – Como você classifica a sensação térmica na sua casa no frio – inverno 

(   ) Sempre quente 

(   ) Raramente quente 

(   ) Às vezes quente 

(   ) Às vezes fria 

(   ) Raramente fria  

(   ) Sempre fria  

 

8 – Como você classifica a sensação térmica na sua casa no calor – Verão  

(   ) Sempre quente 

(   ) Raramente quente 

(   ) Às vezes quente 

(   ) Às vezes fria 

(   ) Raramente fria  

(   ) Sempre fria  

 

9 – Descreva qualquer outro problema que você tenha relacionado à sua 

casa ser muito quente ou muito fria 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário sobre conforto térmico momentâneo 

  

1 – Como você está se sentindo termicamente nesse momento 

(   ) Muito frio  

(   ) Frio 

(   ) Pouco frio  

(   ) Nem calor nem frio  

(   ) Pouco calor 

(   ) Calor 

(   ) Muito calor  

 

2 – Qual cômodo da casa você está? Qual a orientação solar? 

 

3 – Você está próximo à uma janela? 

 

4 – Você está próximo à uma parede? 

 

5 – Como você gostaria de se sentir nesse momento? 

(   ) Mais resfriado 

(   ) Sem alteração  

(   ) Mais aquecido 

 

6 – Para você o ambiente está:  

(   ) Termicamente aceitável 

(   ) Termicamente inaceitável  

 

7 – Como você se sente em relação ao movimento de ar nesse momento? 

(   ) Pouco movimento de ar 

(   ) Muito movimento de ar  

(   ) Pouco movimento de ar  

(   ) Movimento de ar suficiente 

(   ) Muito movimento de ar 

 

8 – Considerando sua resposta anterior, qual sua preferência de 

movimento de ar? 

(   ) Maior movimento de ar 

(   ) Não mudar 

(   ) Menor movimento de ar 
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9 – Qual seu nível de atividade no momento? 

( ) Sentado, atividade leve ou 

relaxado 

( ) Sentado, atividade moderada  

(digitando, arquivando) 

(  ) Em pé, relaxado 

(  ) Atividade leve, em pé 

(  ) Atividade moderada em pé 

(  ) Atividade pesada  

 

10 – Utilizando a relação a baixo, assinale cada item de roupa que você está 

usando agora.  

Camisa manga curta  

Vestido social 

Macacão 

Camisa manga longa  

Saia curta (joelho) 

Camiseta leve 

Polo 

Saia longa  

Suéter manga longa  

Shorts/bermuda 

Meias de nylon 

Calça jeans 

Botas  

Tênis/sapado 

Chinelo/sandália 

Blusa moletom 

Calça social  

Jaqueta 

Botas  

Meias esportivas 

 

11– Você considera que a quantidade de portas e janelas são suficientes 

para uma boa ventilação natural na casa?  

(  ) Sim                                                                      (  ) Não  

 

12 – Você alterou algo na sua casa? Se sim, por quê? 


