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RESUMO
Diante das crises energéticas mundiais é oportuna a retomada de técnicas
passivas de climatização de ambientes, como aquelas que consideram a inércia
térmica das edificações. No Brasil é reconhecida a sua importância na melhoria do
desempenho térmico de habitações, como indicado na norma NBR 15575 que, no
método simplificado de avaliação do desempenho térmico, estabelece valores limites
para a transmitância térmica e para a capacidade térmica de paredes, de modo a
contemplar a influência da inércia térmica. Entretanto, não se dispõe de informações
que permitam extrapolar esses critérios para edifícios de escritórios, que têm
diferentes dinâmicas de uso e volumetria. Tendo como principal objetivo apresentar
recomendações e critérios para o projeto de edifícios de escritórios na cidade de São
Paulo, onde a inércia térmica dos ambientes pode contribuir para a redução ou a
eliminação do uso de sistemas de ar condicionado, foi desenvolvido o presente
trabalho. Para tal foram efetuadas simulações computacionais da resposta térmica
de escritórios, analisados com variações nos seguintes parâmetros: área de piso;
proporção de área na fachada em relação ao seu volume; nível de ocupação; taxa
de ventilação; cor da fachada; sombreamento de aberturas; tipo de parede e
temperatura de referência para o conforto térmico dos usuários. De modo geral, os
resultados demonstraram que: ambientes ocupados, com paredes de maior
capacidade térmica, menor área de piso e maior área na fachada em relação ao
volume do ambiente, têm melhor desempenho térmico, especialmente com o uso de
cores claras nas fachadas e dispositivos de sombreamento em aberturas. Tais
características têm contribuição mais significativa na redução da demanda por
climatização de ambientes somente se for adotada uma temperatura de referência
do ar interior acima dos valores tipicamente usados nessas edificações. As
recomendações e critérios apresentados para o projeto de escritórios consideram o
uso de ambientes com ventilação, utilizando-se sistemas de climatização somente
em menos de 15% das horas de um ano típico da cidade de São Paulo.
Palavras chave: Edifício de escritórios. Inércia térmica. Eficiência energética.
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ABSTRACT
The global energy crises provide a further reason to use passive techniques, such as
the thermal inertia, for cooling buildings. In Brazil, the importance of thermal inertia
for the improvement of the thermal performance of dwellings is recognized and has
been incorporated into the standard NBR 15575. For the assessment of the thermal
performance, this standard establishes limit values for the thermal transmittance and
the thermal capacity of walls, taking into account the influence of thermal inertia.
However, there is no equivalent information available for offices, which can have very
different characteristics. This thesis develops recommendations and criteria for the
design of office buildings in the city of São Paulo, where the thermal inertia
contributes to a reduction of energy consumption for cooling. Parametric simulations
of typical offices were performed, varying the following parameters: floor area;
façade-surface-area/volume ratio; internal gains (people, equipment etc.); ventilation
rate; facade color and shading. The results showed that offices with walls made of
components with higher thermal capacity, smaller floor area and larger façadesurface-area/volume ratio have better thermal performance. Light colors of the
façade, shading devices and increased ventilation rate provided further improvement
in the thermal performance of the offices. These characteristics may have significant
contribution in reducing the energy demand for cooling depending on the value of the
inside air temperature adopted. The recommendations and criteria presented for
design of offices consider the use of air conditioning in less than 15% of the hours in
a typical year in the city of São Paulo.
Keywords: Office Buildings. Thermal inertia. Energy efficiency.
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Capítulo 1 Introdução
As crises energéticas internacionais ocorridas a partir da década de 1970
repercutiram no desenvolvimento de normas e regulamentos para a eficiência
energética de edificações em muitos países. Isso tem contribuído para o
aprimoramento de sistemas de iluminação e de equipamentos para resfriamento e
aquecimento de ambientes, bem como para a redução do consumo de energia em
climatização de ambientes.
As primeiras regulamentações de eficiência energética de edifícios surgiram
em países do hemisfério norte em que há predomínio de condições de inverno, com
o intuito de diminuir o consumo de energia elétrica no aquecimento de ambientes.
Nesses locais são adotados critérios de avaliação da eficiência energética da
envoltória especificando-se valores limites mínimos para a resistência térmica ou
valores limites máximos para a transmitância térmica dos componentes construtivos
(priorizando o isolamento térmico da edificação), considerando regime permanente
de trocas térmicas (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND
AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013a).
Mais recentemente, tendências internacionais na busca da eficiência
energética de edifícios avançaram no sentido de eliminar o consumo de energia
elétrica em edificações. Atualmente há edifícios com consumo quase zero de
energia elétrica proveniente de fontes convencionais, o que se conseguiu com o
aprimoramento do projeto arquitetônico associado ao uso de energias de fontes
alternativas, como a solar e a eólica (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2010).
Nesse contexto, abrem-se caminhos, também, para a retomada do uso de
técnicas passivas de climatização de ambientes, que são soluções de projeto
arquitetônico que propiciam o aquecimento ou o resfriamento de ambientes sem o
consumo de energia elétrica. Edifícios com essas técnicas são concebidos de tal
modo que sua geometria e materiais proporcionam o aproveitamento de recursos
naturais, como a ventilação natural e a energia solar, para obter condições térmicas
adequadas ao ser humano. Essas estratégias se enquadram nos tempos atuais
como soluções para uma maior adequação climática dos edifícios, contribuindo para
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a redução da demanda energética para climatização.
Dentre as técnicas passivas, a inércia térmica tem sido abordada por autores
de diversas partes do mundo, como Almeida (1987), em Portugal; Ettoumi et al.
(2003), na Argélia; Orosa e Oliveira, (2012), na Espanha; Granja (2002); Dornelles
(2004); Melo (2007) e Brito et al. (2011), no Brasil; Ferrari (2007); Aste, Angelotti e
Buzzetti (2009), Rossi (2009) e Rossi e Rocco (2011) na Itália; Gregory et al. (2008),
na Austrália; Sambou et al. (2009), na França, e Verbeke (2010), na Bélgica. De
maneira geral, os resultados dos trabalhos desses autores apontam o potencial da
inércia térmica para a melhoria do conforto térmico do usuário em edifícios
ventilados naturalmente ou para a diminuição do consumo de energia em
climatização. Alguns desses estudos demonstram ainda que, mesmo naqueles
locais onde tradicionalmente as premissas de projeto se baseiam em fechamentos
com alta resistência térmica, é possível utilizar a inércia térmica como alternativa
para a melhoria da eficiência energética da edificação. Isso é observado nos
trabalhos de pesquisadores como Sambou et al. (2009); Verbeke (2010); Di Perna et
al. (2011) e Rossi (2009).
Pesquisas brasileiras realizadas nas décadas de 1980 e 1990, publicadas no
livro “Critérios Mínimos de Desempenho de Habitações Térreas de Interesse Social”
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, s.d.) já abordavam a inércia
térmica de edificações, não voltada à eficiência energética, mas como fator
importante no desempenho térmico de edifícios brasileiros ventilados naturalmente.
Autores como Akutsu (1983); Akutsu, Sato e Pedroso (1987); Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (1992); Akutsu (1998); Akutsu e Vittorino (1999) demonstram que, para
se avaliar o desempenho térmico de edifícios em locais com alta amplitude diária
das temperaturas do ar exterior (da ordem de 10 oC ou mais) e radiação solar
intensa, como é o caso de parte significativa do território brasileiro, é necessário
considerar o armazenamento e a dissipação de calor que ocorre nos componentes
construtivos. Nessas situações, para se avaliar o desempenho térmico de
edificações, não é adequado utilizar métodos que consideram regime permanente
de trocas térmicas, tendo como referência a transmitância térmica ou a resistência
térmica da envoltória, parâmetros que, isoladamente, não são suficientes para
caracterizar a resposta térmica da edificação. Os autores indicam que é fundamental
levar em conta também a inércia térmica que depende tanto da transmitância
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térmica, quanto da capacidade térmica das paredes, além da transmitância térmica
de coberturas (AKUTSU; VITTORINO, 1990).
A inércia térmica é abordada também nos métodos para a avaliação do
desempenho térmico de habitações ventiladas naturalmente, presentes na Norma
NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). No
método prescritivo dessa norma são adotados valores limites mínimos para a
capacidade térmica de paredes e valores limites máximos para a transmitância
térmica de paredes e coberturas. Essa norma representa uma evolução dos critérios
de avaliação de desempenho térmico de edifícios e uma liderança brasileira frente
às tendências internacionais na busca por maior adequação climática das
edificações. Entretanto, como é voltada para edifícios habitacionais, atualmente não
há parâmetros que possibilitem extrapolar esses critérios a outros tipos de
edificações, como as comerciais de escritórios, com características arquitetônicas e
de ocupação diferentes das habitacionais.
Vale ressaltar que a regulamentação brasileira para a eficiência energética de
edifícios comerciais, de serviços e públicos, o PROCEL Edifica (MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, 2010), negligencia a inércia térmica, tendo como pré-requisitos,
valores limites para grandezas como a transmitância térmica e a absortância térmica
da envoltória, especialmente nas zonas climáticas brasileiras em que esse fator
pode contribuir para a melhoria das condições térmicas interiores, como é o caso da
cidade de São Paulo.

1.1 Motivação do trabalho
No Brasil é conhecida a importância da inércia térmica no desempenho
térmico de edifícios residenciais ventilados naturalmente, para os quais há critérios
de avaliação que consideram tanto o isolamento térmico de coberturas, quanto a
capacidade térmica de fachadas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013). Entretanto, não se têm informações sobre o efeito da inércia
térmica no desempenho térmico e na eficiência energética de edifícios comerciais de
escritórios.
Alguns dos principais fatores que diferenciam edifícios residenciais e de
escritórios são as fontes internas de calor e a geometria dos ambientes. De maneira
geral, os ambientes habitacionais têm fontes internas de calor pouco relevantes,
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sendo sua resposta térmica determinada pela interação entre a envoltória e o clima
do local. Desse modo, habitações têm maior potencial de ter maior inércia térmica,
especialmente, quando compostas por elementos de maior capacidade térmica,
como paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, laje de concreto e telhado
em telhas cerâmicas, por exemplo. Além disso, como os ambientes são pequenos
(área de piso da ordem de 12 m²) e com porcentagem de área envidraçada na
fachada que corresponde a parâmetros mínimos exigidos em legislações como
Códigos de Obras e Edificações, há uma proporção significativa de área opaca na
envoltória em relação ao volume do ambiente, o que também pode contribuir para o
aumento da sua inércia térmica.
Nos edifícios de escritórios, que apresentam fontes internas de calor
significativas, a resposta térmica do ambiente é determinada, principalmente, pelas
fontes internas de calor. Nesse caso, a envoltória tem um papel menor em seu
desempenho térmico. No entanto, dependendo de suas características, a envoltória
pode piorar as condições térmicas no interior do ambiente, resultando em maior
demanda por climatização.
Os edifícios comerciais projetados nos moldes atuais inserem-se nesse
contexto, ou seja, desde os pequenos, com área de piso de 12 m², em plantas
compartimentadas em salas comerciais, até os grandes, com área acima de 500 m²,
a área envidraçada na fachada pode chegar a praticamente 100%. Isso significa que
esses edifícios são concebidos para ter baixa inércia térmica, situação na qual o
único artifício para melhorar o desempenho térmico dos ambientes é a escolha de
vidros mais eficientes, que possam reduzir as trocas de calor entre a envoltória e o
meio externo. Entretanto, projetando-se esses edifícios de modo que a área
envidraçada na sua fachada atenda aos valores mínimos exigidos em legislações
específicas há a possibilidade de se obter ambientes com maior inércia térmica em
comparação com os atuais, dependendo de sua geometria e características dos
componentes construtivos.
Partindo-se da hipótese de que é possível utilizar a inércia térmica para a
melhoria do desempenho térmico de edifícios de escritórios para reduzir ou eliminar
o uso de sistemas de ar condicionado, identifica-se a necessidade de se estabelecer
em quais situações essa estratégia seria aplicável.
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1.2 Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é apresentar recomendações e critérios de
projeto de edifícios de escritórios na cidade de São Paulo, com o uso da inércia
térmica como estratégia para a obtenção de condições térmicas aceitáveis ao ser
humano, para se reduzir ou eliminar o uso de sistemas de climatização.
É considerada esta cidade devido às suas características climáticas,
apresentando amplitude diária da temperatura do ar da ordem de 10 oC, com
potencial para o uso da inércia térmica em edificações, além de ser a cidade
brasileira com maior quantidade de edifícios comerciais.
Como desdobramento deste trabalho, as recomendações e critérios podem
ser adotados por regulamentos de eficiência energética de edifícios, ou utilizados
como referência inicial para o desenvolvimento de projetos de edifícios de escritórios
com maior eficiência energética, na cidade de São Paulo.
Como objetivos secundários, considerando o conceito de inércia térmica de
ambientes, que não é usualmente abordado na literatura com o mesmo enfoque
dado ao assunto no presente trabalho, tem-se:
I.

Apresentar, de modo geral, o conceito de inércia térmica de ambientes,
apontando as principais variáveis que interferem nesse fenômeno;

II.

Identificar o efeito de variáveis relacionadas à inércia térmica, na
resposta térmica de ambientes de escritórios, tendo como referência a
temperatura do ar interior em ambientes não climatizados e a carga
térmica em ambientes climatizados:
i.

Em escritórios não climatizados busca-se verificar o efeito das
variáveis listadas a seguir:
a. Da capacidade térmica e da resistência térmica de
paredes;
b. Da geometria dos ambientes, abordando ambientes com
diversas áreas de piso e área da fachada em relação ao seu
volume, em planta compartimentada e em planta livre;
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c. Do nível de ocupação e da taxa de ventilação dos
ambientes;
d. De dispositivos de sombreamento de aberturas e cores da
fachada (absortância à radiação solar);
e. Da temperatura de referência para o conforto térmico do
usuário na demanda por climatização dos ambientes;
ii.

Em escritórios climatizados visa-se identificar o efeito:
a. Da capacidade térmica de paredes;
b. De dispositivos de sombreamento;
c. Da temperatura do setpoint na carga térmica de
climatização de ambientes.

1.3 Estrutura do trabalho
Esta tese é composta pelos seguintes capítulos:
 Capítulo 1:
Panorama atual dos fatores considerados para a análise da eficiência
energética de edifícios, motivação e objetivo do trabalho.
 Capítulo 2:
Revisão bibliográfica sobre o conceito geral de inércia térmica, dos
principais parâmetros utilizados para caracterizar esse fenômeno, além
de informações sobre como este tema tem sido abordado por
pesquisadores em nível nacional e internacional.
 Capítulo 3:
Revisão bibliográfica apresentando conceitos referentes à inércia
térmica de ambientes e os principais parâmetros que a afetam, e
trabalhos sobre o assunto. Este capítulo proporciona a identificação
dos aspectos das edificações que precisam ser levados em
consideração na análise da inércia térmica de edifícios de escritórios.
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 Capítulo 4:
Revisão bibliográfica indicando a abordagem dos documentos técnicos
para a avaliação da eficiência energética de edifícios para identificar
fatores que podem ser aprimorados nos documentos nacionais.
 Capítulo 5:
Descrição do método utilizado para alcançar os objetivos propostos.
 Capítulo 6:
Apresentação e análise dos resultados.
 Capítulo 7:
Conclusões do trabalho e recomendações para trabalhos futuros.
 Capítulo 8:
Recomendações para o projeto de edifícios de escritórios na cidade de
São Paulo.
 Capítulo 9:
Referências bibliográficas.

33

Capítulo 2 Inércia Térmica
As técnicas passivas de climatização de ambientes surgiram em um momento
histórico em que não se dispunha de tecnologias mais elaboradas para resfriar ou
aquecer ambientes. As edificações eram projetadas de modo que a sua geometria e
os componentes construtivos proporcionassem condições térmicas internas mais
favoráveis ao conforto térmico dos ocupantes.
Dentre as soluções passivas de condicionamento ambiental, a inércia térmica
tem sido utilizada milenarmente em edificações, em locais com grande amplitude
diária da temperatura do ar exterior e radiação solar intensa. Edifícios antigos com
alta inércia térmica geralmente têm envoltórias com alta capacidade térmica, com
componentes construtivos espessos o que favorece a obtenção de ambientes com
alta inércia térmica. Além disso, apresentam certas peculiaridades arquitetônicas,
como ambientes parcialmente enterrados, pequenas aberturas e dispositivos de
sombreamento, que proporcionam o aumento da inércia térmica, como pode ser
observado nas Figuras 2.1 a 2.8.

Figura 2.1 – Edifício com alta inércia térmica em Mikonos (à esquerda), ruína de edifício em Atenas, Grécia (à
direita) (Fotos cedidas por Luciano Zanella)
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Figura 2.2 – Edifícios com alta inércia térmica em Barcelona, Espanha (Fotos cedidas por Luciano Zanella)

Figura 2.3 – Edifícios com alta inércia térmica em Fougères, França (Fotos cedidas por Luciano Zanella)

Figura 2.4 – Edifícios com alta inércia térmica em Heildelberg, Alemanha (Fotos cedidas por Luciano Zanella)
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Figura 2.5 – Edifícios com alta inércia térmica em Treviso, Itália (Fotos cedidas por Luciano Zanella)

Figura 2.6 – Edifícios com alta inércia térmica em Edimburgo, Escócia (Fotos cedidas por Luciano Zanella)

Nota: Elementos de sombreamento de aberturas em edificação (à esquerda) e dispositivos de sombreamento do
passeio público ( à direita)
Figura 2.7 – Edifícios com alta inércia térmica em de Doha, Qatar (arquivo pessoal da autora)

No Brasil também são encontrados exemplares de edificações antigas com
alta inércia térmica, muitos remontando ao século XVIII, com influência da
arquitetura colonial, construídos em locais como Minas Gerais, São Paulo, Rio de
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Janeiro, no norte da Bahia, em Pernambuco, no Maranhão e Pará. Essas
edificações foram construídas com técnicas tradicionais da época, com uso de
elementos como tijolo cerâmico maciço, pedra, taipa de pilão, taipa de mão, adobe
ou pau a pique (RODRIGUES, 1979). Na Figura 2.8 são apresentadas edificações
feitas de tijolo cerâmico maciço e de pedra em Minas Gerais.

Nota: Foto à esquerda, residências com arquitetura compacta e elementos construtivos espessos, à direita, parte
de antiga parede de pedra, exibida em um estabelecimento comercial.
Figura 2.8 – Edifícios com alta inércia térmica em Ouro Preto - MG (arquivo pessoal da autora).

2.1 Indicadores da inércia térmica
Não há um consenso sobre quais parâmetros caracterizam a inércia térmica.
Dentre os estudiosos do assunto, de maneira geral, a inércia térmica é abordada
com base em parâmetros relativos aos ambientes de uma edificação ou aos seus
componentes construtivos isoladamente, como apresentado nos itens 2.1.1 e 2.2.2.

2.1.1 Atraso e amortecimento térmico em ambientes de edificações
Autores como Almeida (1987), Lamberts, Dutra e Pereira (1997) e Oliveira
(2007), caracterizam a inércia térmica tendo como referência o atraso dos fluxos de
calor no ambiente. Almeida (1987) considera a inércia térmica um fenômeno
relacionado à capacidade dos elementos constituintes de uma edificação em
absorver calor dissipando-o ao ambiente com uma defasagem, que depende,
principalmente, das características térmicas dos materiais.
Lamberts, Dutra e Pereira (1997) descrevem o uso da massa térmica como
uma estratégia passiva de resfriamento de ambientes, que consiste

no

armazenamento de calor na estrutura de uma edificação durante o dia e sua
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dissipação no ambiente no período noturno.
Oliveira (2007) também afirma que a inércia térmica está relacionada ao
acúmulo e posterior liberação do calor contido em componentes construtivos, com
certo retardamento de tempo que depende das características físicas, dimensionais
e ambientais do elemento de armazenamento. Quanto maior for a capacidade de
armazenamento térmico dos componentes, menores serão as flutuações das
temperaturas do ar no interior do edifício.
Observa-se que Almeida (1987), Lamberts, Dutra e Pereira (1997) e Oliveira
(2007), apresentam o fenômeno da inércia térmica destacando o atraso, ou seja, a
defasagem de tempo entre o período de armazenamento da energia térmica e a sua
liberação na forma de calor no ambiente. Porém, este fator isoladamente não é
suficiente para caracterizar a inércia térmica de ambientes, por não considerar o
principal fenômeno que ocorre nos edifícios com alta inércia térmica: o
amortecimento das amplitudes diárias do fluxo de calor convectivo ou da
temperatura do ar interior. O amortecimento é o fator responsável pela estabilização
das condições térmicas interiores.

2.1.2 Atraso e amortecimento térmico em componentes construtivos
Há autores que se referem ao atraso térmico e ao amortecimento térmico em
componentes construtivos (DREYFUS, 1960; OLGYAY, 1963) como indicadores da
inércia térmica de ambientes. Alguns estabelecem ainda equações para determinar
seus valores.
Nesse contexto, o atraso e o amortecimento são calculados com base no
método da admitância, considerando que o elemento construtivo analisado é
exposto a condições térmicas transientes na face externa e regime permanente na
face interna (MACKEY; WRIGHT, 1943; DREYFUS, 1960; RIVERO, 1985;
GONZALO, 2003; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a;
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG , 2008).
Dreyfus (1960) apresenta equações para a determinação do atraso térmico e
do amortecimento térmico de componentes construtivos com uma camada de
material com relação à difusividade térmica do material. O autor estabelece ainda
uma classificação da inércia térmica de componentes construtivos, de acordo com a
sua transmitância térmica e o seu amortecimento térmico. Para componentes com
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mais de uma camada de material, sugere a utilização das equações de Mackey e
Wright (1943) que levam em conta a resistência térmica resultante do componente, a
condutividade térmica, a massa específica e o calor específico de cada camada.
De acordo com Rivero (1985), o atraso térmico é o tempo transcorrido para
que uma excitação térmica que ocorre na superfície de um fechamento manifeste-se
na sua face oposta. Apresenta também um indicador do amortecimento térmico que
é calculado por meio da razão entre a amplitude da temperatura da superfície
interna de um componente e a amplitude da temperatura do ar exterior, mantendo-se
a temperatura do ar interior constante, como indicado na Figura 2.9. Quanto menor
for o valor do indicador do amortecimento, mais amena será a temperatura máxima
da superfície do componente em relação à temperatura máxima do ar exterior,
indicando maior inércia térmica.

Figura 2.9 - Perfis horários das temperaturas do ar exterior e interior com indicação gráfica do amortecimento e
do atraso térmicos (Fonte: Adaptado de Rivero, 1985)

Gonzalo (2003) apresenta uma definição de atraso e amortecimento
considerando as mesmas hipóteses de Rivero (1985) com relação às condições
térmicas dos ambientes. Entretanto, o autor descreve o amortecimento térmico como
a razão entre as amplitudes das temperaturas superficiais das faces interna e
externa de um elemento construtivo.
Na

Norma

NBR 15220

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2008a), são apresentados métodos de cálculo do atraso térmico, com
base na capacidade térmica e na resistência térmica dos componentes. Há

39
equações diferentes para componentes com camada única e para componentes
com mais de uma camada de material. Nessa norma há uma classificação da massa
dos componentes, indicada como leve ou pesada, em função do atraso térmico, da
transmitância térmica e do fator solar.
Na Norma DIN EN ISO 13786 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG,
2007), o método de cálculo do amortecimento térmico é apresentado segundo a
razão, em módulo, entre a transmitância térmica periódica e a transmitância térmica
em regime permanente de um componente. Com referência ao atraso térmico, são
apresentados métodos de cálculo de três grandezas: das admitâncias térmicas1
interna e externa do componente e da sua transmitância térmica periódica2. Nesse
documento, os atrasos são calculados para determinado período de tempo, em
segundos, considerando o argumento de um número complexo específico e os
valores de cada uma das referidas grandezas. Na norma não são estabelecidos
valores limites de referência, somente o método de cálculo das grandezas.
Frota e Schiffer (1995) também apresentam a inércia térmica tendo como
referência o atraso e o amortecimento dos fluxos de calor em componentes
construtivos. As autoras utilizam um método de cálculo simplificado de um indicador
da inércia térmica de ambientes, baseado no trabalho de Croiset (1968), que
considera regime permanente de trocas térmicas, mas aborda fatores, como a
massa específica dos componentes, que são relacionados à inércia térmica. Nesse
método o indicador de inércia térmica é calculado levando-se em conta as áreas das
superfícies das paredes, piso e teto dos ambientes, multiplicadas por um coeficiente
que é função da sua massa específica por unidade de área e da resistência térmica
dos revestimentos.
A abordagem do método de Croiset (1968) destaca-se de outros autores
como Dreyfus (1960); Rivero (1985); Gonzalo (2003); Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2008a); Deutsches Institut Für Normung (2007), por considerar
questões relacionadas à geometria do ambiente, além daquelas referentes aos
1

Razão entre a amplitude complexa da densidade do fluxo de calor na superfície de um componente
adjacente a uma zona térmica "m" e a amplitude complexa da mesma zona, quando a temperatura na
outra face é mantida constante.
2
Razão entre a amplitude complexa da densidade do fluxo de calor na superfície de um componente
adjacente a uma zona térmica "m" com temperatura constante e a amplitude complexa da
temperatura de uma zona térmica "n".
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componentes construtivos.
De maneira geral, observa-se que todos os autores até aqui citados referemse ao fenômeno da inércia térmica pautados, mesmo que, de maneiras diferentes,
no atraso e, ou no amortecimento. Nos casos em que o atraso e o amortecimento
são relacionados às temperaturas superficiais de componentes construtivos
(RIVERO, 1985; GONZALO, 2003) ou obtidos por meio de cálculos específicos que
consideram as características térmicas de componentes isolados, o atraso e
amortecimento representam a inércia térmica do componente (DREYFUS, 1960;
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a; DEUTSCHES
INSTITUT FÜR NORMUNG, 2007).
Por outro lado, o comportamento térmico de um ambiente de uma edificação
é resultado do comportamento térmico de todos os seus componentes (paredes,
piso, cobertura, janelas, portas) expostos a determinadas condições climáticas e
cada qual com a sua orientação solar. Nesse contexto, o conhecimento da inércia
térmica de um componente construtivo não é suficiente para se caracterizar a inércia
térmica de um ambiente. Além disso, as condições de contorno consideradas no
cálculo do atraso e do amortecimento em componentes, baseado no método da
admitância, tornam sua aplicabilidade restrita a ocasiões muito específicas,
dificilmente encontradas em situações reais.
O atraso e o amortecimento, como descrito nos referidos documentos, não
são os indicadores mais adequados da inércia térmica de ambientes, por não
contemplarem fatores fundamentais à caracterização desse fenômeno, sobretudo,
por não considerarem as trocas térmicas que ocorrem entre todos os componentes
da edificação para analisar seu comportamento térmico de forma consistente.
Por esse motivo, neste trabalho adota-se a caracterização da inércia térmica
apresentada por Akutsu (1983), que se baseia no atraso e no amortecimento,
referindo-se ao perfil diário das temperaturas do ar interior e exterior. Nesse caso,
como a temperatura do ar interior é resultado da interação térmica entre todas as
superfícies internas e demais elementos presentes na edificação, tal caracterização
representa o comportamento da envoltória exposta às condições climáticas de um
determinado local. Considera-se que esta caracterização da inércia térmica seja
mais adequada aos edifícios brasileiros.
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Capítulo 3 Inércia térmica de ambientes
Considerando regime transiente de trocas térmicas, a inércia térmica de um
ambiente pode ser caracterizada por meio da sua resposta térmica, tendo como
referência os perfis diários das temperaturas do ar interior e do ar exterior. Nessa
situação, quanto maior for o amortecimento da amplitude da temperatura do ar
interior em relação à amplitude da temperatura do ar exterior, e quanto maior for a
defasagem entre os perfis dessas temperaturas, maior é a inércia térmica do
ambiente (AKUTSU, 1983). Isso pode ser observado nas Figuras 3.1 e 3.2

Figura 3.1 – Exemplo do perfil horário da temperatura do ar exterior em relação ao do ar interior, típico de um
ambiente com alta inércia térmica (Fonte: autora)

Na Figura 3.1 observa-se um amortecimento significativo da amplitude da
temperatura do ar interior em relação à amplitude da temperatura do ar exterior, e
uma defasagem expressiva entre os perfis das duas temperaturas, o que
proporciona um ambiente com condições térmicas mais amenas do que as
encontradas no seu exterior. Esse comportamento térmico é típico de um ambiente
com alta inércia térmica.
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Figura 3.2 - Exemplo do perfil horário da temperatura do ar exterior em relação ao do ar interior, típico de um
ambiente com baixa inércia térmica (Fonte: autora)

Por outro lado, na Figura 3.2 nota-se um amortecimento pouco significativo da
amplitude da temperatura do ar interior em relação à amplitude da temperatura do ar
exterior, bem como uma menor defasagem entre os perfis dessas temperaturas.
Esses fatores proporcionam condições térmicas internas muito próximas daquelas
encontradas no ambiente externo, o que é típico de um ambiente com baixa inércia
térmica.

3.1 Inércia térmica de ambientes e o clima do local
Para utilizar a inércia térmica de um ambiente como solução para a obtenção
de condições térmicas aceitáveis ao ser humano é necessário considerar
basicamente dois fatores: a amplitude diária da temperatura do ar exterior do local e
a proximidade dos valores máximo e mínimo dessa grandeza aos intervalos de
valores que tem potencial para proporcionar conforto térmico3 humano (zona de
conforto térmico).
De maneira geral, em locais com alta amplitude diária da temperatura do ar
exterior, da ordem de 10 oC ou superior, onde os valores máximo e mínimo das
temperaturas do ar estão próximos da zona de conforto térmico (como indicado na
Figura 3.3), ambientes com alta inércia térmica contribuem para a obtenção de
3

Conforme parâmetros de conforto presentes em normas como a Norma ASHRAE 55
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS,
2013b).
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condições térmicas adequadas aos seres humanos (AKUTSU, 2013).
Isso é válido, especialmente, para ambientes com fontes internas de calor
pouco significativas, nos quais é possível remover parcial ou totalmente o calor
dissipado internamente por pessoas e equipamentos, por meio de ventilação natural
seletiva e da redução de ganhos de calor pelas janelas com o acréscimo de
elementos de sombreamento.

Nota: Em azul o perfil horário da temperatura do ar exterior; hachura representa a zona de conforto térmico em
ambientes naturalmente ventilados (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2013b).
Figura 3.3 – Perfil horário da temperatura do ar exterior da cidade de São Paulo - SP em um dia típico de verão.
Dia típico obtido de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013).

Em contrapartida, em locais com amplitude diária da temperatura do ar da
ordem de 6 oC ou inferior, em que as temperaturas máxima e mínima do ar estão
acima da zona de conforto térmico em parte significativa do dia ou praticamente o
dia todo (como indicado na Figura 3.4), ambientes com alta inércia térmica podem
aumentar a sensação de desconforto do usuário. Nessa situação, embora a alta
inércia térmica proporcione um amortecimento da amplitude diária da temperatura do
ar, promovendo uma redução no valor máximo da temperatura do ar interior, vai
proporcionar uma elevação do seu valor mínimo, que já se encontra acima da zona
de conforto térmico (Figura 3.5).
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Nota: A linha azul indica o perfil horário da temperatura do ar exterior. A parte hachurada representa a zona de
conforto térmico para ambientes naturalmente ventilados (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013b).
Figura 3.4 – Perfil horário da temperatura do ar exterior do Rio de Janeiro em um dia típico de verão. Dia típico
obtido de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013).

Nota:
Em azul é indicado o perfil horário da temperatura do ar exterior e em vermelho o perfil horário da temperatura do
ar em um dormitório. A parte hachurada representa a zona de conforto térmico para ambientes naturalmente
ventilados (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS,
2013b).
Figura 3.5 – Perfil horário das temperaturas do ar exterior e no interior de habitação no Rio de Janeiro - RJ, em
dia típico de verão (fonte: autora). Dia típico obtido de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013).

No Brasil há muitas cidades em várias regiões do país que apresentam
amplitude diária da temperatura do ar de 9 oC a 14 oC nas quais o intervalo
compreendido pelos valores das temperaturas máxima e mínima diárias enquadrase, em parte significativa de um dia típico de verão, na zona de conforto térmico,
como pode ser observado na Figura 3.6. A referida figura indica a amplitude diária
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da temperatura do ar de algumas cidades brasileiras

constantes na Norma

Brasileira NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2013). Cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, por exemplo,
apresentam potencial para se utilizar a inércia térmica para a melhoria das
condições térmicas no interior de edificações.

Figura 3.6 – Intervalos de temperaturas do ar de algumas cidades brasileiras no dia típico de verão e zona de
conforto. Dia típico obtido de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013) e Zona de conforto obtida de
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (2013).

3.2 Variáveis que afetam a inércia térmica de ambientes
A inércia térmica de um ambiente é geralmente associada à capacidade
térmica da envoltória. De modo geral, edifícios com componentes de alta capacidade
térmica apresentam ambientes com alta inércia térmica. Isso tem influenciado vários
autores a utilizarem os termos inércia térmica, capacidade térmica e massa térmica,
praticamente como sinônimos para designar o mesmo efeito, ou seja, para
mencionar a capacidade da edificação e dos seus componentes em promover o
amortecimento das amplitudes diárias das temperaturas do ar interior ou das
amplitudes diárias dos fluxos de calor convectivos no ambiente.
Exemplos do uso desses termos relacionados a componentes construtivos
podem ser observados no trabalho de Almeida (1987), que analisou a inércia térmica
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de paredes de uma habitação portuguesa e Aste, Angelotti e Buzzetti (2009), que
estudaram a influência da inércia térmica de paredes na resposta térmica de
edifícios. Outros autores como Zhou et al. (2008) e Yang e Yuguo (2008) analisam a
inércia térmica da envoltória da edificação, denominada pelos autores como inércia
térmica externa, e a inércia térmica de divisórias e outros elementos no interior da
edificação, denominada inércia térmica interna.
Orosa e Oliveira (2012) referem-se à inércia térmica resultante representando
a inércia térmica do ambiente e a inércia térmica das paredes, representando o
comportamento térmico desses elementos. Almeida (1987) cita o armazenamento
direto de calor que ocorre nos elementos expostos à radiação solar direta, referindose à sua capacidade térmica e o armazenamento indireto, que é resultante das
trocas de calor entre os elementos da edificação que estão em temperaturas
diferentes, como a inércia térmica dos ambientes.
Entretanto, a capacidade térmica da envoltória não é o único fator
determinante da inércia térmica dos ambientes. Como visto anteriormente, a inércia
térmica de ambientes pode ser caracterizada em função da temperatura do ar
interior. Sendo o ar interior resultante das trocas térmicas entre todos os
componentes construtivos, como paredes, piso, teto, aberturas, cada qual com sua
orientação e condições de exposição ao clima, a inércia térmica de um ambiente irá
depender das mesmas variáveis que afetam a temperatura do ar interior, das quais
destacam-se:
A. Características térmicas dos componentes da edificação:
i. A cor das superfícies externas dos componentes das edificações que
estão expostos às condições climáticas, como indicado por Cheng e
Givoni (2005) e Granja e Labaki (2003);
ii. A resistência térmica ou transmitância térmica e a capacidade térmica
dos componentes construtivos, bem como a posição das camadas de
materiais isolantes térmicos nos componentes, como apresentado por
Akutsu e Vittorino (1990), Di Perna et al. (2011), Akutsu , Brito e Chiepe
(2012) e Brito et al. (2014a);
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B. Características da edificação:
i.

Forma e geometria das edificações, como apresentado por Ferrari
(2007), Gratia e Herd (2002) e Herd e Gratia (2002);

ii.

Área envidraçada na fachada, como indicado por Akutsu e Vittorino
(1999) e Claro (2010);

iii.

Presença e características das paredes ou divisórias internas, como
apontado por Gregory et al. (2008) e Brito et. al. (2011);

C. Condições de exposição ao clima:
i.

A orientação solar das aberturas, como demonstrado por Akutsu e
Vittorino (1999) e Claro (2010);

ii.

As condições de ventilação dos ambientes, como indicado no trabalho
de Zhou et al. (2008), La Roche e Milne (2004) e Brito et al. (2014b),
bem como o sombreamento de aberturas;

iii.

A influência da inércia térmica do solo em edificações térreas, como
demonstrado por Chiras (2002), Souza, Amparo e Gomes (2011),
Mazzarrón, Falceto e Cañas (2012) e Brito et al. (2013), o que não é
abordado em edificios de escritórios com muitos pavimentos;

Nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 são apresentados, respectivamente, a influência
das propriedades térmicas de componentes, das características da edificação e das
condições de exposição ao clima na inércia térmica de ambientes.
Para ilustrar o efeito dessas variáveis na inércia térmica de ambientes foram
gerados gráficos específicos para este fim, uma vez que não foram encontradas
ilustrações adequadas na literatura. Estes gráficos representam a resposta térmica
de um ambiente sem ocupação, com seção retangular e área de piso de 9 m², com
duas paredes expostas ao clima e janela na fachada oeste com área envidraçada de
1,44 m² e vidro comum transparente. As janelas não têm

dispositivos de

sombreamento, salvo situações específicas, indicadas nos gráficos em que são
utilizados estes elementos.
A resposta térmica dos ambientes foi

obtida por meio de simulações

computacionais com o programa EnergyPlus, com base nos procedimentos
apresentados na norma NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEITA DE NORMAS
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TÉCNICAS, 2013), considerando-se um dia típico de verão da cidade de São Paulo,
cujas características são indicadas na Tabela 5.4 constante no Capítulo 5. Após
cada gráfico, é apresentada uma nota com informações complementares com a
descrição dos sistemas construtivos utilizados nos ambientes simulados, bem como
as características térmicas dos componentes quanto à capacidade térmica e à
resistência térmica (a resistência térmica é calculada de superfície a superfície).
As características térmicas dos componentes foram obtidas da norma NBR
15220 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a)

ou

calculadas de acordo com a referida norma e conforme a NBR 15575
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Nestas normas considera-se que o fluxo de calor é perpendicular a um
componente plano, sendo a resistência térmica de uma camada de material
calculada como a razão entre a espessura (m) e a condutividade térmica da camada
de material (W/(m.K)). Quando há mais de uma camada de material, é calculada a
somatória das resistências térmicas das camadas. Quando calculada de ambiente a
ambiente, são incluídos nos cálculos as resistências térmicas superficiais interna e
externa do componente (há valores de referência para as resistências térmicas
superficiais interna e externa de um componente na norma NBR 15220). Quando os
cálculos são feitos de superfície a superfície, são despezadas as resistências
térmicas superficiais. A resistência térmica é apresentada em m².K/W. A
transmitância térmica, também mencionada nestas normas, é calculada com base
no inverso da resistência térmica de um componente e apresentada em W/(m².K).
A capacidade térmica de uma camada de material é calculada como o
produto entre a espessura (m), a massa específica (kg/m³) e o calor específico do
material (kJ/(kg.K)). Quando há mais de uma camada de material é efetuada a
somatória da capacidade térmica de cada camada. A capacidade térmica de um
componente é apresentada em kJ/(m².K). De acordo com a NBR 15575, no cálculo
da capacidade térmica de componentes devem ser desconsideradas camadas de
componentes que estejam voltadas para o exterior da edificação, posicionadas após
camadas de materiais com condutividade térmica menor ou igual a 0,065 W/(m.K) e
resistência térmica maior do que 0,5 m².K/W.
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3.2.1 Efeito de características térmicas de componentes na inércia
térmica de ambientes
3.2.1.1 Refletância à radiação solar das superfícies externas
De modo geral, quanto maior a refletância à radiação solar de uma superfície,
o que se obtém com cores claras, por exemplo, menor é a quantidade de radiação
solar absorvida. O efeito dessa variável na resposta térmica de edifícios está
diretamente relacionado às características térmicas dos componentes construtivos
quanto à sua capacidade térmica (capacidade dos elementos de absorver e dissipar
calor) e sua resistência térmica ou transmitância térmica (isolamento térmico do
componente).
Quanto menor for o valor da capacidade térmica e, ou da resistência térmica
dos componentes, maior será a influência da cor na resposta térmica do ambiente.
Exemplos desse efeito são indicados nas Figuras 3.7 e 3.8. Na Figura 3.7 são
apresentados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de um
ambiente com paredes externas leves, com baixa resistência térmica (sem material
isolante térmico) e com paredes de alta resistência térmica (com material isolante
térmico), com acabamento em cores claras e em cores escuras. Na Figura 3.8 é
indicada a resposta térmica de um ambiente com paredes pesadas, com alta
capacidade térmica, com acabamento externo em cores claras e em cores escuras.
Em todas as situações a cobertura da edificação apresenta características iguais.
Com paredes leves sem material isolante térmico (com baixa capacidade térmica e
baixa resistência térmica) a resposta térmica do ambiente tende a acompanhar as
oscilações exteriores do clima (ambiente com baixa inércia). Nessa situação, uma
superfície externa com maior refletância à radiação solar contribui para a diminuição
dos ganhos de calor pelas paredes, resultando em um ambiente com valor da
temperatura máxima do ar interior significativamente menor do que aquela obtida em
situação com cores escuras (Figura 3.7).
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Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes em chapa cimentícia de 1 cm, espaço de ar de 9 cm e chapa de gesso
acartonado na face interna, cobertura em forro de gesso acartonado, com 5 cm de isolante térmico sobre o forro e telhado em
telhas cerâmicas. Paredes com cores claras e escuras, com absortância à radiação solar de 0,3 e 0,7, respectivamente. As
paredes têm capacidade térmica da ordem de 20 kJ/(m².K), com resistência térmica de R = 1,30 m².K/W (com 5 cm de isolante
térmico em seu interior) e R = 0,05 m².K/W (sem isolante). Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características
térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). A condutividade, massa específica e calor específico da lã re rocha são,
respectivamente, 0,05 W/(m.K), 20 kg/m³ e 0,75 kJ/(kg.K).

Figura 3.7 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de ambientes com paredes
leves sem isolante térmico (à esquerda) e com isolante térmico (à direita), com acabamento externo em cores
claras e em cores escuras (Fonte: autora)

Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes em tijolos cerâmicos revestidos em ambas as faces com 2 cm de argamassa
comum, assentados na maior dimensão, cobertura em gesso acartonado com 5 cm de lã de rocha sobre o forro e telhado em
telhas cerâmicas. Paredes com cores claras e escuras, com absortância à radiação solar de 0,3 e 0,7, respectivamente. As
paredes têm capacidade térmica de 330 kJ/(m².K), com resistência térmica de R = 0,54 m².K/W. Ventilação do ambiente a uma
taxa de 1 Ren/h. Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). A condutividade, massa específica e
calor específico da lã re rocha são, respectivamente, 0,05 W/(m.K), 20 kg/m³ e 0,75 kJ/(kg.K).

Figura 3.8 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de ambientes com paredes
pesadas - C = 330 kJ/(m².K) e R = 0,54 m².K/W com cores claras e escuras (Fonte: autora)
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Por outro lado, as paredes leves com maior resistência térmica reduzem as
trocas de calor com o meio exterior. Desse modo, o efeito do uso de superfícies com
maior refletância à radiação solar passa a ser menos significativo. Com paredes
mais pesadas, as cores da superfície externa das paredes também passam a ter
efeito menos significativo na resposta térmica do ambiente. Nesse caso, em
decorrência da maior capacidade térmica das paredes (Figura 3.8).
Estudos sobre o efeito da cor da superfície externa de componentes
construtivos na inércia térmica de ambientes podem ser encontrados em Cheng e
Givoni (2005), sobre cores de paredes, e em Granja e Labaki (2003) e Synnefa,
Santamouris e Akbari (2007), com relação a cores de coberturas.
3.2.1.2 Capacidade térmica e resistência térmica de componentes de paredes
e coberturas em geral
A inércia térmica de um ambiente depende da interação entre os
componentes construtivos com capacidade térmica mais significativa e daqueles
com resistência térmica mais significativa, expostos ao clima do local. De modo
geral, o uso de componentes com maior capacidade térmica proporciona ambientes
com maior inércia térmica, como apresentado anteriormente. Porém, há situações
em que é possível aumentar a inércia térmica de um ambiente com o acréscimo de
elementos com maior resistência térmica.
Considerando-se ambientes cuja resposta térmica depende majoritariamente
da interação entre os componentes construtivos e as condições do clima (situação
sem fontes internas de calor ou com fontes de calor pouco expressivas, na qual o
calor dissipado internamente por pessoas e equipamentos possa ser removido com
a ventilação), ambientes com paredes de alta capacidade térmica, com material
isolante térmico alocado na sua face externa e com material isolante térmico sobre o
forro da cobertura, podem apresentar maior inércia térmica, em comparação com
situações sem materiais isolantes térmicos nos componentes. Isso pode ser
observado, como exemplo, na Figura 3.9, onde são indicadas as respostas térmicas
de ambientes com paredes com alta capacidade térmica, sem material isolante
térmico e com material isolante térmico em paredes, na cobertura ou ambos os
elementos.
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Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes em tijolos cerâmicos revestidos em ambas as faces com 2 cm de argamassa
comum, assentados na maior dimensão, cobertura em gesso acartonado com 5 cm de lã de rocha sobre o forro e telhado em
telhas cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica de
330 kJ/(m².K), com resistência térmica de R = 0,54 m².K/W (nos casos sem material isolante térmico). Ventilação do ambiente
a uma taxa de 1 Ren/h. Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). São consideradas situações sem
material isolante térmico e com este material. Nos casos em que há isolante térmico é utilizado 5 cm de lã de rocha na face
externa das paredes, depois da argamassa e sobre o forro da cobertura. A condutividade, massa específica e calor específico
da lã re rocha são, respectivamente, 0,05 W/(m.K), 20 kg/m³ e 0,75 kJ/(kg.K).

Figura 3.9 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de ambientes com paredes
pesadas, com e sem material isolante térmico em paredes e cobertura (Fonte: autora)

Na referida figura nota-se que a resposta térmica do ambiente, sem material
isolante térmico em seus componentes, é típica de ambiente com alta inércia
térmica. O acréscimo de material isolante térmico nos componentes proporciona um
maior amortecimento da amplitude diária das temperaturas do ar interior, bem como
uma redução no valor da temperatura máxima. Esse comportamento térmico é
devido ao aumento da resistência térmica das paredes sem afetar a sua capacidade
térmica (isolante térmico em sua face externa) e ao aumento da resistência térmica
da cobertura. Isso contribui para a redução de trocas de calor com o meio exterior
sem prejudicar a absorção e a dissipação de calor pelos componentes com maior
massa presentes nas paredes.
Por outro lado, um ambiente com componentes construtivos leves, com baixa
resistência térmica e baixa capacidade térmica, tem comportamento térmico típico
de ambiente com baixa inércia térmica. Dependendo do clima do local e da forma de
exposição da edificação à radiação solar, as condições térmicas no ambiente podem
ainda ser mais desfavoráveis ao conforto humano do que aquelas encontradas no
meio exterior. Nessa situação, considerando-se ambiente sem fontes internas de
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calor ou fontes pouco significativas, o acréscimo de material isolante térmico nos
componentes leves pode contribuir para a redução das trocas de calor com o meio
exterior, resultando em ambiente com maior inércia térmica, em comparação com a
situação inicial, sem material isolante térmico, como indicado, por exemplo, na
Figura 3.10.

Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes em chapa cimentícia, espaço de ar de 9 cm e chapa de gesso acartonado na
face interna, cobertura em forro de gesso acartonado, com 5 cm de isolante térmico sobre o forro e telhado em telhas
cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem
de 20 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,05 m².K/W (sem isolante). Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h.
Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). São consideradas situações sem material isolante
térmico e com este material. Nos casos em que há isolante térmico é utilizado 5 cm de lã de rocha no interior das paredes e
sobre o forro da cobertura. A condutividade, massa específica e calor específico da lã re rocha são, respectivamente, 0,05
W/(m.K), 20 kg/m³ e 0,75 kJ/(kg.K).

Figura 3.10 - Perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de ambientes com paredes leves, com e
sem material isolante térmico em paredes e cobertura (Fonte: autora)

Na Figura 3.10 é apresentada a resposta térmica de um ambiente com
componentes leves sem material isolante térmico e com acréscimo desse material
nas paredes, na cobertura ou em ambos os elementos. Nesse caso, embora a
camada de isolante térmico contribua para o aumento da inércia térmica do
ambiente (menor amplitude e menor valor da temperatura máxima do ar interior em
comparação com a situação inicial), esta alteração no sistema construtivo não é
suficiente para proporcionar conforto térmico aos usuários4, situação que aponta a
inadequação do sistema construtivo ao clima do local.
Diversos estudos têm apresentado o efeito das características térmicas de
4

Com base na norma ASHRAE 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2013b).
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paredes e coberturas, como a capacidade térmica e a resistência térmica ou a
transmitância térmica, na resposta térmica de edifícios de pequenas dimensões, com
fontes de calor pouco significativas, como habitações ou pequenos escritórios.
Considerando-se ambientes ventilados naturalmente, podem ser citados
alguns trabalhos realizados em cidades brasileiras, que apresentam análises da
inércia térmica de habitações sem fontes internas de calor, como Papst (1999);
Dornelles (2004) e Brito, Akutsu e Tribess (2011). Em outros locais do mundo,
destacam-se os trabalhos de Ogoli (2003) no Quênia e Gregory et al. (2008) na
Austrália. Em ambientes climatizados, podem ser citados trabalhos de Chan et al.
(1999), no México, Ferrari (2007), na Itália e Verbeke (2010), na Bélgica.
Ambientes naturalmente ventilados
Papst (1999) realizou medições das temperaturas do ar em ambientes de
quatro habitações não climatizadas para analisar a sua inércia térmica. As
habitações são construídas na cidade de Florianópolis – SC, que apresenta, em um
dia típico de verão, uma variação da temperatura do ar de 26 a 33

o

C

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Como são
edificações existentes, apresentam diferentes projetos arquitetônicos e condições
de exposição à radiação solar.
As residências consideradas no trabalho são compostas por paredes em
tijolos cerâmicos maciços, tijolos cerâmicos vazados e placas de madeira, com
cobertura em telhas cerâmicas, com ou sem material isolante térmico. As
características térmicas dos sistemas construtivos que compõem as habitações são
apresentadas na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 – Características térmicas da envoltória das habitações consideradas por Papst (1999)

Componente
Paredes
externas
Cobertura

Residência
Transmitância térmica
(W/(m².K))
Capacidade térmica
(kJ/(m².K))
Transmitância térmica
(W/(m².K))

R1

R2

R3

R4

2

1,62

3,49

1,8

257

258

170

41

2

1,11

1,11

0,44

Nota:
Capacidade térmica e transmitância térmica de componentes calculadas com base na norma NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a)

Os resultados do trabalho de Papst (1999) indicam que a residência com
maior inércia térmica é aquela destacada na Tabela 3.1, indicada como R2, com
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paredes de maior capacidade térmica, em comparação com as demais, e isolante
térmico na cobertura (paredes externas com capacidade térmica igual a 258
kJ/(m².K) e transmitância térmica igual a 1,62 W/(m².K) e cobertura com
transmitância térmica de 1,11 W/(m².K)). No estudo, as características térmicas das
habitações foram mais determinantes da sua inércia térmica do que o projeto
arquitetônico e as condições de exposição à radiação solar.
Dornelles (2004) realizou medições das temperaturas do ar interior de sete
habitações com diferentes projetos arquitetônicos, expostos às condições climáticas
da cidade de São Carlos - SP, que apresenta uma variação diária da temperatura do
ar exterior de 20 a 35 oC, aproximadamente, no período de verão. As habitações são
compostas por paredes de tijolos cerâmicos maciços com diferentes espessuras,
revestidas em ambos os lados com argamassa. As características térmicas dos
componentes construtivos são indicadas na Tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Características térmicas da envoltória das habitações consideradas por Dornelles (2004)

Componente

Paredes
externas
Cobertura

Residência
Transmitância térmica
(W/(m².K))
Capacidade térmica
1
(kJ/(m².K))
Transmitância térmica
(W/(m².K))

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

0,9

2

2

2,1

3,3

2

2

232

445

445

1008

255

445

445

1,2

1,2

1,6

1,7

1,6

1,2

1,6

Nota:
1
Esta propriedade não foi apresentada por Dornelles (2004), foi obtida com base na Norma NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a) para se ter informações quantitativas desta grandeza.

Analisando-se as respostas térmicas das habitações obtidas nesse trabalho,
identifica-se que elas podem ser alocadas em três grupos, tendo como referência a
capacidade térmica das paredes. Primeiro, tem-se a habitação R4, com paredes de
capacidade térmica da ordem de 1008 kJ/(m².K); um segundo grupo, inclui as
habitações R2, R3, R6 e R7, com paredes de capacidade térmica da ordem de 445
kJ/(m².K) e o terceiro, as habitações R1 e R5, com paredes de capacidade térmica
da ordem de 230 kJ/(m².K). De maneira geral, os resultados do trabalho de Dornelles
(2004) indicam que a inércia térmica das habitações decresce do primeiro grupo
para o último, em ordem também decrescente da capacidade térmica das paredes
(Figura

3.11).

Na

habitação

R4

a

capacidade

térmica

das

paredes

é

substancialmente maior do que nas demais, sendo este o fator determinante da sua
inércia térmica. Entretanto, no segundo e terceiro grupos, outros fatores
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relacionados às diferentes geometrias das edificações e às condições de exposição
não permitem que se identifiquem somente os efeitos das características térmicas da
envoltória na inércia térmica dos ambientes.

Figura 3.11 - Perfis horários das temperaturas do ar exterior e interior obtidos por Dornelles (2004) em sete
habitações em São Carlos no período de verão (Fonte: Adaptado de Dornelles, 2004)

Brito, Akutsu e Tribess (2011) realizaram simulações computacionais com o
Programa EnergyPLus para analisar a resposta térmica de uma habitação com dois
tipos de sistemas construtivos, substancialmente distintos em termos da sua inércia
térmica, expostos às condições climáticas da cidade de São Paulo, que em um dia
típico de verão apresenta temperaturas do ar que variam de 22,7 a 31,9

o

C

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). O primeiro sistema
possui paredes com alta capacidade térmica, compostas por tijolos cerâmicos
maciços, revestidos com argamassa em ambos os lados, laje de concreto e
cobertura com telhado em telhas cerâmicas. O segundo sistema construtivo é
composto por paredes de baixa capacidade térmica, com chapas cimentícias na face
externa e gesso acartonado na face interna, em sistema estrutural steelframe, com
forro em gesso acartonado e telhado em telhas cerâmicas. As características
térmicas dos componentes construtivos são apresentadas na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3 – Características térmicas da envoltória das habitações consideradas por Brito et al. (2011)

Coomponente

Paredes externas

Cobertura

Residência
Transmitância térmica
a
(W/(m².K))
Capacidade térmica
1
(kJ/(m².K))
Transmitância térmica
1
(W/(m².K))

R1

R2

2,25

3,06

445

70

1,03

0,7

Nota:
1
Esta propriedade não foi apresentada por Brito et al. (2011), foi obtida com base na Norma NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a) para se ter informações quantitativas desta grandeza.

Brito, Akutsu e Tribess (2011) verificaram que a edificação com o sistema
construtivo com paredes de maior capacidade térmica (da ordem de 445 kJ/(m².K))
proporcionou maior inércia térmica aos ambientes, fator demonstrado pelo
expressivo amortecimento das amplitudes diárias das temperaturas do ar interior em
relação às amplitudes das temperaturas do ar exterior. Nesse caso, a capacidade
térmica das paredes foi mais determinante da inércia térmica dos ambientes em
detrimento de outros fatores.
Ogoli (2003) realizou medições da temperatura do ar e da temperatura
radiante em quatro protótipos de edificações com um ambiente sem janelas,
localizados em Nairobi, no Quênia. O autor efetuou a comparação da resposta
térmica dos edifícios utilizando várias soluções de cobertura, com e sem forro, com
paredes compostas por painéis de madeira maciça com 5 cm de espessura e
paredes feitas com 20 cm de rocha natural. O autor indica que nos protótipos com
paredes mais leves as temperaturas do ar interior acompanharam as tendências das
temperaturas do ar exterior (menor inércia térmica), enquanto nos protótipos com
paredes pesadas foram obtidas temperaturas do ar mais amenas, dentro da zona de
conforto térmico (maior inércia térmica). Entretanto, como os protótipos não tem
janelas, não é possível extrapolar estes resultados para outras edificações.
Gregory et al. (2008) realizaram simulações computacionais de protótipos
residenciais australianos para analisar o efeito da capacidade térmica das paredes
na resposta térmica de edificações, expostas às condições climáticas de um local
em que no período de verão a temperatura do ar varia de 17 a 37 oC. Foram
considerados quatro tipos de paredes duplas, com a seguinte descrição a partir da
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face externa5: 1) Brick veneer: tijolo cerâmico maciço com 10 cm de espessura, 4 cm
de espaço de ar, 9 cm de isolante térmico e gesso acartonado; 2) Reverse brick
veneer: descrição semelhante à parede "1", porém com as camadas em ordem
inversa, com uma placa cimentícia voltada à face externa em substituição à placa de
gesso acartonado; 3) Cavity brick: duas camadas de tijolo cerâmico maciço com 10
cm de espessura com distância de 4 cm entre si; 4) Light weight construction: placa
cimentícia, 4 cm de isolante térmico, gesso acartonado. Foram analisados quatro
protótipos com dimensões 6 m x 4 m variando a área envidraçada na fachada e o
número de paredes internas. Todos os protótipos têm forros de gesso acartonado
com isolante térmico sobre o forro e telhado em telhas cerâmicas sobre
subcobertura de baixa emissividade. Os resultados indicam que as edificações com
paredes de maior capacidade térmica e com isolante térmico na sua face externa
(reverse brick veneer), apresentam amortecimento mais significativo das amplitudes
diárias das temperaturas do ar interior (Figura 3.12). Em contrapartida, as paredes
com elementos mais leves proporcionaram o menor amortecimento da amplitude
diária do ar interior em relação à amplitude do ar exterior.

Figura 3.12 - Perfis horários das temperaturas do ar exterior e interior obtidos por Gregory et al. (2008) no
protótipo "C", com uma janela, no período de verão em localidade na Austrália (Traduzido e adaptado).

Ambientes climatizados
Chan et al. (1999), analisaram a resposta térmica de uma habitação mexicana
em um local onde a temperatura máxima média do ar no verão é de 45,5 oC e a
5

Não há dados referentes à capacidade térmica e resistência térmica dos componentes ou informações que
possibilitem o cálculo dessas grandezas.
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mínima média, 24 oC. A resposta térmica da edificação foi obtida por meio de um
programa de simulação computacional baseado em diferenças finitas, que permite
levar em consideração a inércia térmica.
Os ambientes foram simulados considerando-se dois tipos de paredes, de
blocos de concreto ou de tijolo cerâmico maciço, em ambos os casos com cobertura
em laje de concreto. Os componentes construtivos foram simulados com e sem
isolante térmico (os autores não informam a posição da camada de isolante térmico
nos componentes). As características térmicas dos componentes sem isolante
térmico são indicadas na Tabela 3.4. O material isolante térmico utilizado é
poliestireno expandido e apresenta resistência térmica de 0,68 m².K/W.
Tabela 3.4 – Características térmicas da envoltória da habitação analisada por Chan et al. (1999)

Propriedades
Transmitância Térmica
(W/(m².K))
1
Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Tijolo cerâmico
maciço

Paredes
Bloco vazado de
concreto

Cobertura
Concreto maciço

2,64

3,24

3,34

223

152

199

Nota:
1
Propriedade calculada com base nas caraterísticas termofísicas dos materiais indicadas pelo autor de acordo
com a NBR 15220 (ABNT, 2008) e NBR 15575 (ABNT, 2013).

Os resultados de Chan et al. (1999) indicam que as paredes com tijolos
cerâmicos maciços e cobertura com laje de concreto, ambos com isolante térmico,
proporcionaram a menor demanda por resfriamento dos ambientes, com carga
térmica de 22,3 GJ/ano a ser removida pelo sistema de climatização. A maior
demanda por resfriamento dos ambientes foi obtida pela edificação com paredes em
blocos vazados de concreto e laje de concreto, ambos sem isolante térmico (carga
térmica de 33,9 GJ/ano a ser removida dos ambientes).
Ferrari (2007) realizou simulações computacionais com o programa DOE-2
para analisar a eficiência energética de quatro edifícios de escritórios com dois tipos
de paredes, com a mesma transmitância térmica e diferentes valores de capacidade
térmica, como indicado na Tabela 3.5. Os ambientes foram simulados com fontes
internas de calor, considerando-se as condições climáticas de três cidades italianas,
Milão (norte), Roma (centro) e Palermo (sul da Itália), utilizando arquivos climáticos
anuais, para quatro orientações de fachada (norte, sul, leste, oeste). Os edifícios
foram analisados em função da proporção entre o volume total do edifício (V) e área
total da envoltória (A), como apresentado na Tabela 3.6.
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Tabela 3.5 – Características térmicas das paredes dos edifícios analisados por Ferrari (2007)

Parede

Transmitância
térmica (W/(m².K))

Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Pesada
Leve

0,66

1482
47

Espessura total da
parede
(cm)
95
6

Tabela 3.6 – Proporções entre a área total da envoltória (A) e o volume total (V) dos edifícios analisados por
Ferrari (2007)

Tipologia
Casa térrea pequena
Edifício pequeno de dois pavimentos

A/V
0,83
0,64

Edifício médio de quatro pavimentos
Edifício grande de desesseis pavimentos

0,43
0,22

Nota:
Observa-se que há indicação somente das proporções entre da edificação, não havendo informação sobre as
áreas totais de piso dos edifícios ou sobre o seu uso.

Os resultados de Ferrari (2007) apontam uma redução das demandas tanto
para aquecimento quanto resfriamento de ambientes em todos os edificios com o
uso das paredes com maior capacidade térmica (1482 kJ/(m².K)), nas três cidades
italianas. O efeito da geometria é mais significativo no período de inverno, quando a
demanda por aquecimento dos ambientes diminui à medida que é reduzida a
proporção A/V, que representa menor área da envoltória exposta às condições
climáticas, o que não se repete no período de verão, em que as fontes internas de
calor são responsáveis pela maior parte da demanda por carga térmica de
resfriamento (Figura 3.13).

Figura 3.13 – Demanda energética anual para climatização das edificações na cidade de Roma (Fonte:
FERRARI, 2007)

Verbeke (2010) efetuou simulações computacionais, com programa que leva
em conta a inércia térmica, para analisar o efeito da inércia térmica da edificação na
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eficiência energética e no conforto térmico dos usuários de duas habitações (casa
térrea e um sobrado com área de piso de 162 m² cada uma) em Bruxelas na Bélgica.
Considerou três sistemas construtivos, pesado, intermediário e leve (em ordem
decrescente de sua capacidade térmica). No sistema pesado todas as paredes são
em alvenaria de tijolos cerâmicos vazados e no leve, todas as paredes são
compostas por placas de madeira.
O sistema intermediário tem paredes externas em placas de madeira e
paredes internas em alvenaria de tijolos cerâmicos vazados. Foram efetuadas
também variações no isolamento térmico dos sistemas construtivos, como indicado
na Tabela 3.7, na área envidraçada dos ambientes (Tabela 3.8) e na orientação
solar das janelas (norte, sul, leste, oeste). Para a análise do conforto térmico dos
usuários, considerou-se a temperatura operativa de 26 oC como referência.
Tabela 3.7 – Nível de isolação térmica das envoltórias das edificações analisadas por Verbeke (2010)

Nível de
isolação
térmica da
edificação
K70

Parede

Piso

0,484

K45
K35

0,373
0,203

K20

0,152

Transmitância térmica (W/(m².K))
Cobertura

Vidro

Fator solar
do vidro

0,822

0,49

2,67

0,703

0,482
0,341

0,345
0,217

1,4
1,16

0,568
0,488

0,203

0,139

0,81

0,461

Nota: O autor não informa a posição da camada de isolante térmico nos componentes.
Tabela 3.8 – Área envidraçada na fachada das edificações analisadas por Verbeke (2010)

Nome do vidro
Vidro 1
Vidro 2
Vidro 3

Área envidraçada total na fachada (m²)
Sobrado
Casa térrea
49,75
34
21,5

51
30,5
20,5

Os resultados de Verbeke (2010) indicam que as edificações com sistemas
leves e com menor isolação térmica na envoltória proporcionaram 20% mais
desconforto térmico do que os edifícios mais pesados e consumiram 4,5% mais
energia para o aquecimento dos ambientes, dependendo do tipo de janelas e
orientação solar.
Comentários
Os trabalhos citados anteriormente indicam que a capacidade térmica das
paredes e a resistência térmica da cobertura têm um papel importante na inércia
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térmica dos ambientes de edifícios de pequeno porte, sejam ventilados naturalmente
ou climatizados. Dos trabalhos com dados disponíveis sobre as características
térmicas dos componentes, foram selecionados aqueles em que as edificações
apresentam maior inércia térmica, apresentados na tabela 3.9. Embora não seja
possível ter uma indicação de quais seriam os valores da capacidade térmica e
resistência térmica ou transmitância térmica da envoltória mais adequados aos
edificios nas localidades estudadas, é possível identificar os intervalos de valores
das grandezas que foram considerados pelos autores, constituindo-se em uma
referência para a realização de novas pesquisas sobre o assunto.
Tabela 3.9 – Características térmicas da envoltória de ambientes pequenos que apresentaram maior inércia
térmica nos trabalhos analisados

Características
térmicas dos
componentes

Papst
(1999)

Casa

Dornelles
(2004)

Casa

Casa

Brito,
Akutsu e
Tribess
(2011)

Ferrari
(2007)

Chan et
al. (1999)

Casa

Casa e
edifícios

Casa

U
1,62
2,00
2,10
2,25
0,66
1,11
(W/(m².K))
Fachada
C
258
445
1008
445
1482
223
(kJ/(m².K))
U
Cobertura
1,11
1,20
1,7
1,03
--1,32
(W/(m².K))
País
Brasil
Itália
México
Nota:
São indicados nesta tabela somente os trabalhos em que há informações sobre a capacidade térmica e a
transmitância térmica dos componentes construtivos, ou informações que permitam estimar essas grandezas.

Dentre esses trabalhos nota-se ainda que não são estabelecidas relações
entre o volume do ambiente e a área dos elementos construtivos com determinadas
características térmicas. Exceto no trabalho de Ferrari (2007), que apresentou o
efeito combinado da geometria e do sistema construtivo na inércia térmica de
ambientes. Isso demonstra que estes fatores (proporção dos ambientes / elementos
construtivos e características térmicas dos componentes da envoltória) precisam ser
mais bem estudados, pois determinam em quais situações a inércia térmica tem
efeitos significativos no desempenho térmico / energético dos edificios.
3.2.1.3 Capacidade térmica e resistência térmica de componentes: efeito da
posição da camada de material isolante térmico
Em componentes construtivos mistos, com camadas alternadas de materiais
como concreto ou tijolos cerâmicos maciços e camadas de materiais isolantes
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térmicos, a capacidade térmica é influenciada pela posição da camada de isolante, o
que pode ser determinante da inércia térmica do ambiente. Isso é válido para
ambientes sem fontes internas de calor ou com fontes de calor pouco significativas,
onde a resposta térmica do ambiente é determinada pela interação entre os
componentes construtivos e o clima do local.
Nesses casos, quando a camada de isolante térmico é alocada na face
interna de uma parede, por exemplo, ocorre uma redução da sua capacidade
térmica, ou seja, da capacidade da parede em absorver e dissipar calor no ambiente.
Isso acontece porque os materiais isolantes térmicos reduzem as trocas de calor
entre a parede e os outros elementos e, assim, o calor dissipado internamente por
pessoas, equipamentos e decorrente das trocas térmicas com o meio exterior,
transfere-se mais rapidamente para o ar, em comparação com uma situação
correlata sem materiais isolantes térmicos na face interna dos componentes. Como
resultado, o ambiente apresenta um comportamento térmico similar ao de uma
edificação com componentes construtivos mais leves, ou seja, com menor inércia
térmica. Isso pode ser observado no exemplo apresentado na Figura 3.14 onde são
indicados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de ambientes
com paredes sem isolante térmico e com isolante térmico na sua face interna. Na
referida Figura, a temperatura máxima do ar interior do ambiente com isolante
térmico posicionado na face interna da parede é significativamente maior do que a
situação sem esse material.
Por outro lado, quando os isolantes térmicos são alocados na face externa da
parede, o ambiente tende a apresentar maior inércia térmica. Isso ocorre em
decorrência da redução das trocas de calor com o ambiente externo proporcionada
pelo isolante térmico e da capacidade do componente da parede em absorver e
dissipar o calor disponível no ambiente. Para ilustrar essa questão, na Figura 3.15
são apresentados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de
ambientes com paredes sem isolante térmico e com isolante térmico na sua face
externa. Observa-se que há uma redução significativa da amplitude diária da
temperatura do ar na situação com isolante térmico na face externa da parede.
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Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes constituídas por dois painéis de concreto comum com 5 cm de espessura com
espaço de ar de 5 cm entre os painéis, cobertura em gesso acartonado e telhado em telhas cerâmicas. Paredes com cores
médias, com absortância à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica de 120 kJ/(m².K), com resistência
térmica de R = 0,22 m².K/W (sem isolante). São consideradas situações com e sem 5 cm de lã de rocha na face interna da
parede. Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008).
A condutividade, massa específica e calor específico da lã re rocha são, respectivamente, 0,05 W/(m.K), 20 kg/m³ e 0,75
kJ/(kg.K).

Figura 3.14 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes
pesadas sem material isolante térmico e com esse material na sua face interna (Fonte: autora)

Nota:
Mesma descrição da edificação cuja resposta térmica é indicada na Figura 3.14, porém, com material isolante térmico na face
externa da parede

Figura 3.15 - Perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes pesadas sem
material isolante térmico e com esse material na sua face externa (Fonte: autora)
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Vários autores têm efetuado estudos sobre o efeito da posição dos materiais
isolantes térmicos na resposta térmica de edificações. Em edifícios naturalmente
ventilados, sem fontes internas de calor expressivas, expostos a condições
climáticas típicas de verão, as pesquisas indicam que os isolantes térmicos, quando
alocados na face interna das paredes provocam redução da inércia térmica dos
ambientes, e quando posicionados na face externa da parede, provocam um
aumento da sua inércia térmica, como apresentado por Akutsu e Vittorino (1990) e
Akutsu, Brito e Chiepe (2012) em cidades brasileiras; Zhou et al. (2008) na China;
Orosa e Oliveira (2012), na Espanha; Di Perna et al. (2011) e Rossi e Rocco (2011)
na Itália e Sambou et al. (2009) na França.
Em edificios climatizados de pequeno e médio porte não há um consenso dos
autores sobre os efeitos da posição dos isolantes térmicos dos componentes na
inércia térmica dos ambientes (AKUTSU; VITTORINO, 1990; MELO, 2007;
FERRARI, 2007; AL-SANEA; ZEDAN; AL-HUSSAIN, 2012). Nessa situação há
outras variáveis que podem ser mais significativas na determinação da carga térmica
de climatização do que as características da envoltória, tais como: a presença de
fontes internas de calor; o regime de operação do sistema de climatização, que
provoca diferentes demandas se for acionado continuamente ou de modo
intermitente; a época do ano, que reflete o regime de trocas de calor com o ambiente
externo, indicando se há necessidade de aquecimento ou resfriamento dos
ambientes, ou para ambas as condições; o indicador do período analisado, ou seja,
carga térmica diária, mensal ou anual, pois cada um destes períodos pode fornecer
resultados distintos; e as condições de exposição ao clima.
A seguir são apresentados os resultados de trabalhos de autores sobre esse
assundo,

considerando

ambientes

naturalmente

ventilados

e

ambientes

climatizados.
Ambientes naturalmente ventilados
Akutsu e Vittorino (1990) simularam a resposta térmica de habitações não
climatizadas com componentes construtivos leves e pesados, em cidades brasileiras
(São Paulo, Porto Alegre e Salvador), com o uso do Programa NBSLD. Os
resultados mostram os efeitos da aplicação de isolantes térmicos no conforto térmico
do usuário e na inércia térmica dos ambientes. Os autores indicam que:
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De maneira geral, ocorre um aumento na inércia térmica dos
ambientes com o acréscimo de isolantes térmicos na cobertura, em
virtude da redução nas temperaturas máximas diárias do ar interior e a
elevação das temperaturas mínimas;



Quando os isolantes térmicos são posicionados na face interna da
fachada das edificações com alta inércia térmica, a sua resposta
térmica passa a ser semelhante às das edificações com baixa inércia
térmica;



Acrescentando-se isolantes também nas paredes internas, ocorre
uma elevação da temperatura máxima diária, em função da entrada de
radiação solar direta pela janela.



Os isolantes alocados na face externa das paredes das edificações
propiciam um aumento de sua inércia térmica, proporcionando
menores temperaturas máximas no verão e maiores temperaturas
mínimas no inverno.

Akutsu, Brito e Chiepe (2012) analizaram a resposta térmica do dormitório de
uma habitação térrea com janela voltada à oeste, na cidade de São Paulo – SP. A
resposta térmica da habitação foi obtida por meio de simulações com o programa
EnergyPlus. Foram efetuadas variações na resistência térmica e na capacidade
térmica de paredes e variações na resistência térmica de coberturas, utilizando dois
materiais básicos: concreto (representando componentes com capacidade térmica
significativa) e poliestireno expandido - EPS (representando elementos com
resistência térmica significativa) em várias configurações. Os resultados, tendo como
referência as amplitudes diárias das temperaturas do ar interior e do ar exterior,
evidenciam que:
 Nos sistemas com paredes maciças à medida que se aumenta a
espessura das paredes de concreto, ocorre um aumento significativo
da capacidade térmica das paredes, o que resulta na elevação da
inércia térmica do ambiente. Isso não acontece, nas mesmas
proporções, no caso do aumento da espessura das paredes de EPS,
em que há uma elevação mais significativa da resistência térmica das
paredes;
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 De maneira geral, a isolação térmica da cobertura propicia um aumento
da inércia térmica da edificação;
 No caso de paredes duplas de concreto com vazio no interior da
parede, o ambiente apresenta maior inércia térmica se comparado
com os ambientes com paredes duplas com isolante térmico no seu
interior;
 Quando o isolante térmico é posicionado na face interna do
componente ocorre diminuição da inércia térmica do ambiente.
Resultados semelhantes foram obtidos por outros pesquisadores, como Zhou
et al. (2008) que utilizaram uma ferramenta desenvolvida pelos autores para estimar
o efeito da inércia térmica externa (inércia térmica da envoltória da edificação) e da
inércia térmica interna (considerando a inércia térmica das paredes internas) na
temperatura do ar interior de edifícios ventilados naturalmente. O método foi aplicado
em um ambiente de edificação variando-se as características térmicas das paredes
com uso de concreto leve (com massa específica menor que 2000 kg/m³), concreto
convencional (com massa específica da ordem de 2400 kg/m³), poliestireno
expandido e argamassa. Foram efetuadas também alterações na posição do
poliestireno expandido, alocando-o na face interna ou na face externa das paredes.
Observa-se que essas paredes apresentam valores iguais de transmitância térmica.
O ambiente analisado tem três paredes internas adiabáticas e uma parede externa
com janela, voltada à direção Oeste. Foram consideradas as condições climáticas de
um dia típico de verão da cidade de Changsha, no centro sul da China (local com
temperatura máxima do ar no verão de 34 oC e temperatura mínima no inverno de
2

o

C). Os resultados são apresentados em função dos perfis horários das

temperaturas do ar no interior dos ambientes, indicando que:


A inércia térmica do ambiente é maior com o isolante térmico
posicionado na face externa da parede;



No caso das paredes sem isolante térmico, a inércia térmica do
ambiente é maior com a parede de concreto convencional, que tem
maior capacidade térmica;



A inércia térmica da edificação diminui com o isolante térmico
posicionado na face interna da parede com concreto convencional,
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apresentando comportamento semelhante àquela com paredes de
concreto leve, o que confirma o fato do isolante térmico reduzir a
inércia térmica do ambiente.
Di Perna et al. (2011) analisaram a resposta térmica de salas de aula
expostas a diferentes condições climáticas, considerando quatro cidades europeias
e uma cidade no norte da África (Loreto, Bolzano e Palermo, na Itália; Londres, na
Inglaterra e Cairo, no Egito), com o objetivo de verificar o efeito da inércia térmica no
conforto térmico do usuário. Foram utilizadas diferentes configurações de paredes,
com mesma transmitância térmica, variando-se a posição da camada de isolante
térmico. As edificações foram analisadas com e sem fontes internas de calor. Os
resultados indicam que em condições de média estação e de verão, em todas as
cidades, as salas com paredes de maior capacidade térmica, com o isolante térmico
posicionado na face externa da parede, apresentam maior inércia térmica.
Rossi e Rocco (2011) realizaram análise das características térmicas de nove
tipos de paredes tipicamente utilizadas em edificios italianos. Os autores propõem
alterações na disposição das camadas de modo a alocar os elementos com maiores
valores de massa específica e calor especifico na face interna das paredes e os
elementos isolantes térmicos na face externa. Afirmam que dessa forma há
contribuições da inércia térmica das paredes na diminuição da necessidade de
climatizar ambientes de edificações italianas no período de verão.
Sambou et al. (2009), referindo-se a condições climáticas européias, afirmam
que os elementos construtivos com maior massa precisam ser posicionados de
modo a que fiquem voltados para o interior da edificação e os isolantes térmicos,
para o seu exterior para melhorar o desempenho térmico ou energético de
edificações, de maneira geral, tanto em condições de verão, quanto de inverno.
Ambientes climatizados
Akutsu e Vittorino (1990) efetuaram simulações computacionais com o
programa NBSLD para calcular a carga térmica de resfriamento de uma habitação
exposta a condições climáticas de cidades brasileiras (São Paulo, Porto Alegre e
Salvador), em dias típicos de projeto. Os autores observaram que isolantes térmicos
contribuem para a diminuição da carga térmica independentemente da sua posição
na parede. Entretanto, os autores ressaltam que, dependendo das condições de
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exposição ao clima (orientação solar da janela), do regime de operação do sistema
de ar condicionado, e das fontes internas de calor, paredes com maior isolamento
térmico proporcionam elevações no valor da carga térmica total diária.
Melo (2007) realizou simulações computacionais com o programa EnergyPlus
para analisar o desempenho energético de edifício de escritório de três pavimentos,
com seção retangular estreita e área de 1000 m², utilizando três tipos de paredes
com valores iguais de sua transmitância térmica, mas capacidade térmica diferentes
(parede de concreto revestida com argamassa, parede de poliestireno expandido
revestida com argamassa e parede de concreto com poliestireno expandido na face
externa, revestida com argamassa). Foram consideradas as condições climáticas de
três cidades brasileiras: Curitiba, Florianópolis e São Luís. Os resultados indicam
que nas três cidades, com fontes internas de calor de 30 W/m², o consumo anual de
energia elétrica da edificação decresceu à medida que se aumentou a capacidade
térmica das paredes. Entretanto, com fontes internas de calor de 70 W/m², as
edificações apresentaram comportamento térmico similar.
Ferrari (2007) efetuou simulações computacionais com o programa DOE-2
para verificar os efeitos da posição de isolantes térmicos nas paredes na carga
térmica anual de climatização. Utilizou como referência uma edificação comercial de
4 pavimentos, com fontes internas de calor, exposta às condições climáticas de
Roma, com sistema de climatização operando de modo contínuo ou intermitente,
com setpoint de 20 oC para aquecimento e 26 oC para resfriamento. Foram utilizadas
paredes com capacidade térmica de 47 e 1480 kJ/(m².K), com material isolante
térmico em posições variadas nas paredes, de modo a manter constante o valor da
transmitância térmica (0,66 W/(m².K)). Os resultados indicam que as paredes de
maior capacidade térmica propiciaram menor carga térmica de climatização,
independendentemente da posição do isolante térmico na parede. No trabalho é
evidenciado também que, com o sistema intermitente de operação do sistema de ar
condicionado, a demanda por carga térmica foi menor.
Al-Sanea, Zedan e Al-Hussain (2012) efetuaram cálculos baseados no
método da admitância para analisar a resposta térmica de duas tipologias de
paredes compostas por concreto, argamassa e poliestireno expandido, efetuando-se
variações da posição do isolante térmico e da espessura das camadas de concreto,
de modo a manter o mesmo valor da resistência térmica das paredes. Foi
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considerado um ambiente climatizado, sem fontes internas de calor, exposto às
condições climáticas da cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, em dias típicos
representativos dos meses de agosto, janeiro e novembro, com diferentes
amplitudes térmicas diárias. Em Riad, em agosto as temperaturas do ar exterior
estão sempre acima da temperatura do ar interior (mantida constante em 26 oC), o
que requer resfriamento dos ambientes; em janeiro, as temperaturas do ar estão
sempre abaixo da temperatura do ar interior (correspondente a 21 oC), necessitando
de constante aquecimento. Em novembro, o perfil horário da temperatura do ar
exterior apresenta-se abaixo ou acima da temperatura do ar interior (mantida em
21oC), dependendo da hora do dia, indicando a necessidade de aquecimento ou
resfriamento dos ambientes. Os resultados de Al-Sanea, Zedan e Al-Hussain (2012)
são apresentados em função dos fluxos de calor convectivos nos ambientes,
indicando que:


As paredes com isolante térmico aplicado na sua face externa,
propiciaram maior amortecimento da amplitude dos perfis diários dos
fluxos de calor convectivos nos ambientes, representando maior inércia
térmica ao ambiente, em especial, naquelas situações em que há
maior espessura da camada de concreto;



Não foram observadas diferenças significativas nas cargas térmicas
totais diárias de aquecimento ou resfriamento, nos dias típicos dos
meses de agosto e janeiro com a variação na posição dos isolantes
térmicos nas paredes.



Por outro lado, no dia típico de novembro, a parede com isolante
térmico voltado para o exterior, produziu uma redução maior tanto nas
cargas

térmicas

de

aquecimento,

quanto

de

resfriamento,

principalmente, nos casos em que há maior espessura da camada de
concreto.
Os resultados são explicados em função das características climáticas dos
dias típicos considerados, ou seja, nos dias típicos de agosto e janeiro, em que há
demanda constante somente por resfriamento ou aquecimento, respectivamente,
não houve efeito significativo na carga térmica, com a alteração da capacidade
térmica das paredes, decorrente da posição da camada de isolante térmico.
Entretanto, a capacidade térmica das paredes tem papel fundamental no
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desempenho térmico da edificação exposta às condições climáticas do dia típico de
novembro, em que há demanda tanto para o aquecimento, quanto para o
resfriamento de ambientes. Nesse caso, a inércia térmica dos ambientes contribui
para a diminuição das demandas tanto de aquecimento quanto de resfriamento dos
ambientes, o que se consegue com paredes pesadas com isolante na face externa.
Comentários
Não há disponibilidade de informações suficientes nos trabalhos encontrados
na literatura e aqui apresentados para indicar ou possibilitar o cálculo da capacidade
térmica e da resistencia térmica dos componentes utilizados nas edificações
analisadas para se ter a ordem de grandeza dos valores que proporcionam
ambientes com maior inércia térmica.
De modo geral, em edifícios ventilados naturalmente, sem fontes internas de
calor expressivas, expostos a condições climáticas típicas de verão, várias
pesquisas indicam que os isolantes térmicos, quando alocados na face interna das
paredes provocam redução da inércia térmica dos ambientes, e quando
posicionados na face externa da parede, provocam um aumento da sua inércia
térmica, como apresentado por Akutsu e Vittorino (1990) e Akutsu, Brito e Chiepe
(2012), em cidades brasileiras; Zhou et al. (2008) na China; Orosa e Oliveira (2012),
na Espanha; Di Perna et al. (2011); Rossi e Rocco (2011) na Itália e Sambou et al.
(2009) na França. Em recintos climatizados, embora não haja um consenso sobre a
questão da posição da camada de material isolante térmico no componente,
paredes externas com maior capacidade térmica contribuem para a redução da
carga térmica de climatização (AKUTSU; VITTORINO, 1990; MELO, 2007;
FERRARI, 2007; AL-SANEA; ZEDAN; AL-HUSSAIN, 2012).

3.2.2 Efeito das características da edificação na inércia térmica de
ambientes
Os aspectos voltados às características da edificação que interferem na
inércia térmica dos ambientes são relacionados à sua forma, à área envidraçada na
fachada, à proporção de área exposta ao clima em relação ao volume dos
ambientes e à presença de divisórias internas.
A geometria da edificação determina a área da envoltória que será exposta às
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condições climáticas. Edifícios com seção estreita e muitos pavimentos tem maior
proporção de área na fachada em relação à área na cobertura, enquanto que em um
edifício térreo com a mesma seção, a cobertura pode ter maior área exposta às
condições climáticas do que a fachada (Figura 3.16). Comparando as duas
situações, no primeiro edifício a fachada pode ter um papel mais significativo no
desempenho térmico ou energético da edificação, enquanto que no segundo, a área
da cobertura poderá ser determinante do seu desempenho térmico.
Além disso, vale ressaltar que a resposta térmica da edificação é decorrente
não só da sua geometria, mas também das proporções entre as áreas dos
elementos opacos e translúcidos em relação ao volume do ambiente e as suas
características térmicas (Figura 3.17). Uma edificação em São Paulo, por exemplo,
cuja carga térmica de climatização seja majoritariamente decorrente da sua
envoltória, a área dos elementos construtivos opacos precisa ser representativa o
suficiente para que o ambiente tenha alta inércia térmica e proporcione menores
cargas térmicas de climatização. Do contrário, elementos com alta capacidade
térmica, em pequenas proporções em relação à área envidraçada resultam em
ambientes com baixa inércia térmica e maior demanda por climatização.

Figura 3.16 – Forma da edificação, relação entre a área da cobertura (Acob) e o Volume do edifício (V).
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Figura 3.17 – Forma da edificação, relação entre a área dos componentes opacos e translúcidos

Essa questão pode ser observada nos resultados obtidos por Ramos (2010),
que analisou o desempenho térmico de salas comerciais de um edifício em Belo
Horizonte - MG (local com alta amplitude diária da temperatura do ar, assim como
São Paulo). O objetivo do trabalho foi determinar o efeito da variação dos elementos
da fachada, constituídos por fechamentos indicados como leves e fechamentos
pesados, no desempenho térmico dos ambientes não climatizados e com fontes
internas de calor.
Os fechamentos leves são paredes em alvenaria de blocos cerâmicos
vazados, revestidos em ambas as faces, com espessura total de 15 cm. Os
fechamentos pesados são paredes duplas em alvenaria de blocos cerâmicos
vazados, com espessura de 26 cm. As divisórias internas são em placas de madeira,
as lajes são feitas de concreto e forro de gesso. Os escritórios têm área de piso de
25 m², volume de 61 m³ e área na fachada em relação ao volume dos ambientes de
0,13. Na Figura 3.18 é indicada a planta de um dos pavimentos do edifício, com
destaque das salas analisadas e, na Figura 3.19, são apresentadas fotos do interior
desses ambientes.
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Figura 3.18 - Planta indicando escritórios analisados por Ramos (2010)

Figura 3.19 - Fotos dos escritórios SO e NE, respectivamente, analisados por Ramos (2010)

A autora apresenta os resultados do trabalho em função dos perfis horários
das temperaturas do ar interior e exterior, apontando que a alteração no tipo de
componente opaco da fachada não proporciona efeito significativo na inércia térmica
dos ambientes. Analisando-se o conjunto de informações disponíveis no trabalho, é
possível identificar explicações para esse resultado, como disposto a seguir:


A pequena proporção de área das paredes externas em relação
ao volume dos ambientes, ou seja, a razão entre a área opaca na
fachada e o volume do recinto corresponde a valores de 0,07 e
0,1, exercendo pouco ou nenhuma influência na resposta térmica
dos ambientes;
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A envoltória tem maior proporção de área envidraçada na
fachada, que tem papel mais significativo na resposta térmica do
ambiente do que a área opaca. Além disso, há divisórias internas
leves, com baixa capacidade térmica, que não contribuem para a
absorção e dissipação de calor presente no ambiente. Assim, o
ambiente apresenta baixa inércia térmica, independentemente do
tipo de parede utilizado na fachada;



As fontes internas de calor nos ambientes também contribuem
para o aumento das amplitudes das temperaturas do ar interior e
podem ser expressivas o suficiente para não propiciar a
identificação dos efeitos da contribuição das características
térmicas das paredes na resposta térmica dos ambientes.

Os resultados do trabalho de Ramos (2010) evidenciam que a inércia térmica
depende não só da capacidade térmica dos componentes, mas também da
proporção entre a área das superfícies com esses componentes e o volume do
ambiente.
Autores como Depecker et al. (2001), Gratia e Herde (2002) e Ferrari (2007),
relacionam a demanda por aquecimento a proporções entre a área da envoltória e o
volume dos ambientes, em locais com clima frio. Destacam que menor área da
envoltória, exposta às condições climáticas, em relação ao volume dos ambientes,
contribui para a redução da demanda por aquecimento. Na figura 3.20 são indicadas
proporções de área da envoltória e volume dos ambientes analisados por Gratia e
Herde (2002).
Gratia e Herde (2002) sugerem, ainda, proporções ideais para a área das
aberturas, tipo de vidro, elementos de sombreamento, massa dos componentes e
isolamento térmico, para que edifícios de escritórios na Bélgica tenham maior
eficiência energética. No entanto, essas informações não poderiam ser extrapoladas
para edifícios de escritórios brasileiros, em decorrência de diferenças climáticas
substanciais entre os dois países.

76

Figura 3.20 - Proporções de área da envoltória e volume dos ambientes que propiciam menor demanda por
aquecimento de ambientes de escritórios na Belgica em função da relação entre o volume do ambiente (V) e a
área da envoltória (S) (GRATIA; HERDE, 2002)

Atualmente não há estudos que relacionem a inércia térmica de ambientes à
geometria de edifícios de escritório brasileiros, quando se trata de sua eficiência
energética (demanda por resfriamento). Muitos autores têm realizado trabalhos
sobre a eficiência energética de edifícios de escritórios verificando o efeito de
variáveis arquitetônicas no seu desempenho energético, referentes à área
envidraçada na fachada e ao tipo de vidro, por exemplo. Isso pode ser observado
nas pesquisas realisadas por Mascarenhas et al., 1995; Signor, 1999; Pirró, 2005;
Santana e Ghisi, 2007; Benedetto, 2007; Tavares e Martins, 2007 e Cavalcante,
2010.
Outros autores, como Gómez e Lamberts (1995), Ghisi, Tinker e Ibrahim,
(2005) e Carlo (2008) estudaram os efeitos de variações na geometria da edificação,
por meio de indicadores que levam em conta a relação entre a área da envoltória e o
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seu volume, porém, não abordaram a inércia térmica. Por outro lado, autores como
Melo (2007) e Claro (2010) analisaram o efeito da inércia térmica de ambientes no
desempenho térmico de edifícios de escritórios, porém, sem considerar a
contribuição de variações da geometria da edificação na resposta térmica dos
recintos.
Claro (2010) analisou o desempenho energético de andares de grandes
edifícios comerciais de escritórios com planta livre na cidade de São Paulo, variando
as características térmicas dos vidros e das paredes externas. A autora indica que
com as paredes de alta capacidade térmica há uma redução significativa da carga
térmica de climatização em comparação com as paredes de baixa capacidade
térmica, nas situações sem fontes internas de calor. Na presença de fontes internas
de calor, as diferenças entre os valores da carga térmica de climatização dos
ambientes, com os diferentes tipos de paredes, são menos evidentes. Esse trabalho
aponta a possibilidade de se melhorar a eficiência energética das edificações com o
uso da inércia térmica, entretanto, não estabelece em que condições geométricas e
de fontes internas de calor isso é possível.
Outro aspecto relacionado à geometria da edificação, pouco abordado em
pesquisas sobre a eficiência energética de edifícios de escritórios, são as paredes
internas, que podem ter um efeito significativo no seu desempenho energético. Em
edifícios habitacionais autores como Zhou et al. (2008) e Yang e Yuguo (2008) na
China, Gregory et al. (2008), na Austrália e Brito et al. (2011) no Brasil analisaram os
efeitos das paredes internas no desempenho térmico das edificações. De maneira
geral, os autores indicam que as paredes internas com maior capacidade térmica
podem contribuir para o aumento da inércia térmica dos ambientes.
Tratando-se de edifícios de escritórios, Marcondes (2010) analisou o
desempenho térmico de edifícios ventilados naturalmente em São Paulo
demonstrando que, com planta compartimentada em salas individuais, ocorre um
maior amortecimento das amplitudes diárias das temperaturas do ar interior, em
comparação com situações em que a edificação tem planta livre. Isso evidencia que
a inércia térmica das paredes internas contribuiu também para o aumento da inércia
térmica dos ambientes da edificação. Entretanto, a autora não analisou em quais
proporções de área de componentes e volume dos ambientes a inércia térmica é
significativa, em função das características térmicas e geométricas da envoltória.
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Atualmente, não há informações suficientes para indicar quais seriam as
geometrias de edifícios de escritórios que proporcionariam menor demanda por
climatização, em função das fontes internas de calor, das características térmicas
dos componentes e do clima do local.

3.2.3 Efeito das condições de exposição ao clima na inércia térmica de
ambientes naturalmente ventilados
A inércia térmica de um ambiente depende também de fatores relacionados
às condições de exposição da edificação ao clima, além das propriedades térmicas
dos seus componentes e da geometria do recinto. Nesse contexto, destacam-se
variáveis como: a orientação solar de aberturas envidraçadas, o sombreamento de
aberturas, a taxa de ventilação do recinto e o contato do ambiente com o solo.
Geralmente, esses fatores têm papel significativo na inércia térmica de ambientes de
pequenas dimensões, sem ocupação ou com fontes de calor pouco significativas.
Orientação Geográfica de aberturas envidraçadas
A orientação geográfica das aberturas, por determinar a quantidade de
radiação solar que penetra no ambiente através desse elemento, afeta diretamente a
sua inércia térmica, especialmente em ambientes com componentes leves (com
baixa capacidade térmica). Para ilustrar esse efeito são apresentados exemplos da
resposta térmica de um recinto, exposto às condições climáticas da cidade de São
Paulo, alocado no primeiro pavimento de uma edificação, composto por elementos
leves e outros mais pesados, respectivamente nas Figuras 3.21 e 3.22, com várias
opções de orientação solar da janela.
Nos exemplos analisados nota-se que, com o sistema construtivo mais leve, a
inércia térmica do ambiente é menor com a janela voltada à direção oeste, situação
em que há maiores ganhos de calor por esse elemento, devido às condições
geográficas e climáticas do local. Nesse caso, a resposta térmica da edificação
apresenta maior amplitude e maior valor máximo diário da temperatura do ar interior
(da ordem de 2 oC acima do valor da temperatura máxima do ar interior no ambiente
com outras orientações de janela). Com o sistema construtivo mais pesado, as
diferenças entre os valores das temperaturas máximas do ar interior e das
amplitudes térmicas diárias, em função da orientação da janela, são menos
significativas (da ordem de 0,5 oC).
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Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes duplas de concreto com 1 cm de espessura com espaço de ar de 5 cm entre os
painéis, cobertura em forro de gesso acartonado e telhado em telhas cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância
à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem de 20 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,02
m².K/W. Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008).
Janela com quatro opções de orientação solar (norte, sul, leste, oeste).

Figura 3.21 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes
leves com quatro opções de orientação solar das janelas (Fonte: autora)

Nota:
Mesma descrição da edificação cuja resposta térmica é apresentada na Figura 3.21, porém, com paredes em painéis duplos de
concreto convencional com 5 cm de espessura com espaço de ar de 5 cm entre os painéis. As paredes têm capacidade
térmica da ordem de 120 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,22 m².K/W.

Figura 3.22 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes
pesadas com quatro opções de orientação solar das janelas (Fonte: autora)

80
Ventilação dos ambientes
A ventilação de ambientes pode contribuir para o aumento ou para a redução
da inércia térmica de ambientes. Quando o ambiente é ventilado nos horários em
que a temperatura do ar exterior é maior do que a temperatura do ar interior, ocorre
uma redução da inércia térmica do recinto em comparação com situação em que o
ambiente é ventilado somente quanto a temperatura do ar exterior é menor do que a
temperatura do ar interior. Na Figura 3.23 há um exemplo indicando perfis diários da
temperatura do ar exterior e no interior de ambientes com componentes pesados em
duas situações de ventilação: na primeira o ambiente é ventilado a uma taxa de
5 Ren/h, por 24 h, e, na segunda, a ventilação ocorre das 18 h da noite até as 9 h da
manhã. O ambiente ventilado durante as 24 horas do dia apresenta menor inércia
térmica do que o ambiente com ventilação somente no período noturno, ou seja,
ventilado somente nos horários em que a temperatura do ar exterior é menor do que
a temperatura do ar interior.

Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes duplas de concreto com 5 cm de espessura com espaço de ar de 5 cm entre os
painéis, cobertura em forro de gesso acartonado e telhado em telhas cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância
à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem de 120 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,22
m².K/W. Duas opções de ventilação do ambiente: 5 Ren/h durante 24 horas e das 18 às 9h. Características térmicas dos
materiais obtidas da NBR 15220 (2008). Janela com e sem dispositivo de sombreamento.

Figura 3.23 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes
pesadas, com ventilação dos recintos a uma taxa de 5 Ren/h em dois períodos distintos (Fonte: autora)

Dispositivos de sombreamento de aberturas envidraçadas
Com o acréscimo de dispositivos de sombreamento das janelas há uma
redução da incidência de radiação solar no ambiente, o que contribui para que haja
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um aumento da inércia térmica do ambiente em comparação com uma situação sem
esse dispositivo. Isso é observado nas Figuras 3.24 e 3.25, em que são
apresentadas as respostas térmicas dos ambientes com sistema leve e mais
pesado, com e sem dispositivos de sombreamento nas janelas.

Nota:
Ambiente no piso superior de edifício. Paredes duplas de concreto com 1 cm de espessura com espaço de ar de 5 cm entre os
painéis, cobertura em forro de gesso acartonado e telhado em telhas cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância
à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem de 20 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,02
m².K/W. Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008).
Janela com e sem dispositivo de sombreamento.

Figura 3.24 - Exemplos de perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes
leves, janelas à oeste com e sem sombreamento (Fonte: autora)

Nota:
Mesma descrição da edificação cuja resposta térmica é apresentada na Figura 3.23, porém, com paredes em painéis duplos de
concreto convencional com 5 cm de espessura com espaço de ar de 5 cm entre os painéis. As paredes têm capacidade
térmica da ordem de 120 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,22 m².K/W.

Figura 3.25 - Perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes pesadas,
janelas à oeste com e sem sombreamento (Fonte: autora)
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Contato do ambiente com o solo
O contato de um ambiente com o solo pode contribuir para o aumento da
inércia térmica do ambiente, visto que o solo apresenta temperaturas menores que a
temperatura do ar, em decorrência de sua alta capacidade térmica. A contribuição da
inércia térmica do solo é mais significativa na resposta térmica de ambientes
compostos por sistemas construtivos leves. Nas Figuras 3.26 e 3.27 são indicados
exemplos da resposta térmica de ambientes com sistema construtivo leve e mais
pesado, respectivamente, posicionados no primeiro pavimento de uma edificação e
no pavimento térreo, em contato com o solo.

Nota:
Ambientes idênticos, um deles no piso superior de edifício e o outro no pavimento térreo. Paredes duplas de concreto com
espessura de 1 cm com espaço de ar de 5 cm entre os painéis, cobertura em forro de gesso acartonado e telhado em telhas
cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem
de 20 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,02 m².K/W. Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características
térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). Considerou-se que a temperatura do solo a um metro de profundidade,
em São Paulo, é igual a 20,9 oC (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 2012).

Figura 3.26 - Perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes pesadas, com
ventilação dos recintos a uma taxa de 5 Ren/h em dois períodos distintos (Fonte: autora)

Nos dois casos apresentados nas Figuras 3.26 e 3.27 há uma redução da
amplitude diária da temperatura do ar interior e do valor máximo da temperatura do
ar interior, no ambiente em contato com o solo, em comparação com aquele
posicionado no primeiro pavimento da edificação. Tal diferença é maior com o uso
do sistema construtivo leve.
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Nota:
Ambientes idênticos, um deles no piso superior de edifício e o outro no pavimento térreo. Paredes duplas de concreto com
espessura de 5 cm com espaço de ar de 5 cm entre os painéis, cobertura em forro de gesso acartonado e telhado em telhas
cerâmicas. Paredes com cores médias, com absortância à radiação solar de 0,5. As paredes têm capacidade térmica da ordem
de 120 kJ/(m².K), com resistência térmica R = 0,22 m².K/W. Ventilação do ambiente a uma taxa de 1 Ren/h. Características
térmicas dos materiais obtidas da NBR 15220 (2008). Considerou-se que a temperatura do solo a um metro de profundidade,
em São Paulo, é igual a 20,9 oC (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 2012).

Figura 3.27 - Perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de recintos com paredes pesadas, com
ventilação dos recintos a uma taxa de 5 Ren/h em dois períodos distintos (Fonte: autora)

Em geral, considerando-se somente as condições de exposição ao clima, em
ambientes de pequenas dimensões com fontes internas de calor pouco
significativas, a inércia térmica do ambiente tende a ser maior com aberturas
voltadas à orientação geográfica com menor incidência solar, com janelas
sombreadas, ventilação seletiva dos recintos e com o ambiente em contato com o
solo. Tratando-se de edifícios de escritórios, não é comum haver disponibilidade de
estudos que levem em consideração a influência dessas variáveis na inércia térmica
desse tipo de ambiente, principalmente a questão do contato com o solo, que afeta
somente o pavimento térreo.
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Capítulo 4 Desempenho térmico e eficiência energética
de edifícios
No âmbito da crise energética da década de 1970, em muitos países foram
desenvolvidas normas, legislações e certificações ambientais de edifícios visando à
diminuição do consumo de energia. Países como Estados Unidos, Espanha, França,
Portugal e Brasil possuem normas ou legislações sobre este assunto. Esses
documentos técnicos, geralmente, estabelecem critérios para a redução da demanda
de energia da edificação com abordagens que representam as condições climáticas
e tecnológicas do local.
Com o intuito de destacar essas abordagens e propiciar uma análise dos
critérios adotados para o desempenho energético, especialmente da envoltória em
função do clima, a seguir são apresentados, de modo resumido, os conteúdos de
documentos de referência para a avaliação da eficiência energética ou desempenho
térmico de edificações em alguns países.

4.1 Estados Unidos
A Norma ASHRAE 90.1 – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND
AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013a) é adotada pela maioria dos estados
norte-americanos para a avaliação da eficiência energética de edifícios comerciais,
sendo referenciada ainda por certificações voluntárias de edifícios, como o Energy
Star (programa da agência norte-americana de meio ambiente voltado à redução do
aquecimento global e melhoria da eficiência energética) e o LEED (programa do
conselho de edifícios “verdes” – Green Building Council, para a melhoria da
sustentabilidade ambiental dos edifícios).
Nessa norma há um método prescritivo, que estabelece exigências para a
eficiência da envoltória e dos sistemas de ventilação, aquecimento, resfriamento,
aquecimento de água, iluminação e equipamentos, e um método voltado ao
desempenho energético da edificação, por meio de simulações computacionais.
Os critérios prescritivos, relativos à envoltória, estabelecem valores limites
para as propriedades térmicas de superfícies opacas, como a resistência térmica e a
transmitância térmica e, para aberturas envidraçadas, a transmitância térmica e o
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fator solar. Há também valores limites para a porcentagem de área envidraçada em
fachadas e coberturas e requisitos para a estanqueidade de frestas entre os
elementos construtivos.
Os critérios presentes nesse método estão relacionados às condições
climáticas estabelecidas em um zoneamento específico. Observa-se que, devido às
condições climáticas do país, com predomínio de condições de inverno em parcela
significativa do território dos Estados Unidos, onde o uso de sistemas de
climatização é essencial, as exigências do método prescritivo compreendem, em
especial, critérios que garantam o isolamento térmico da envoltória.
O método voltado ao desempenho energético das edificações é aplicável a
edifícios com tecnologias mais avançadas que, eventualmente, superem os critérios
do método prescritivo, sendo possível mensurar seu desempenho energético por
meio de simulações computacionais, comparando-o com um edifício de referência
que atende aos critérios do método prescritivo. São apresentados também os
requisitos do programa de simulação, que deve ser capaz de simular um ano típico,
modelar sistemas de iluminação, climatização e equipamentos, levando em conta
também os efeitos da inércia térmica.

4.2 Espanha
Na Espanha a regulamentação de eficiência energética de edifícios em vigor
(MINISTERIO DE LA VIVIENDA, 2006) compreende parâmetros para a limitação da
demanda por energia proveniente da envoltória da edificação, para a eficiência das
instalações, iluminação artificial e aquecimento de água, bem como regras mais
atuais para a geração de energia com o uso de painéis fotovoltaicos. Acrescenta
ainda exigências para a execução da obra, que incluem o controle do recebimento
de produtos, com as características adequadas ao atendimento da regulamentação.
A respeito da envoltória da edificação, há dois métodos de avaliação, um
prescritivo, que representa um controle indireto da demanda da edificação por
energia e um método global, mais complexo, que apresenta limitação direta desta
demanda.
O método prescritivo considera regime permanente de trocas de calor e
apresenta valores limites máximos para a transmitância térmica da envoltória da
edificação, inclusive para ambientes habitáveis em contato com o solo; para o fator
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solar de vidros; exigências para evitar a condensação em superfícies internas; e,
valores limites para a estanqueidade ao ar. Estas exigências são específicas para
cada zona climática do país.
O método global estabelece que o edifício avaliado deve ter um desempenho
superior ao de um edifício de referência, em termos de demanda por aquecimento e
resfriamento de ambientes, quanto ao risco de condensação superficial interna das
superfícies da edificação e parâmetros que garantam alta estanqueidade ao ar,
principalmente controlando frestas em portas e janelas.
Os dados referentes ao desempenho energético da edificação são obtidos por
meio de um programa computacional desenvolvido no país, intitulado “LIDER”, que
realiza cálculos horários em regime transitório, considerando também os efeitos da
inércia térmica. Este programa tem uma estrutura simplificada e não permite a
avaliação de edifícios com geometria complexa. Dessa forma, a comissão
responsável pelas avaliações aceita também a utilização de outros programas
compatíveis com o programa "LIDER".

4.3 Portugal
Em Portugal há uma regulamentação para o comportamento térmico de
edifícios não climatizados e para a eficiência energética de edifícios climatizados
(MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES,
2006), apresentados, respectivamente, nos itens 4.3.1 e 4.3.2.

4.3.1 Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos
Edifícios – RCCT (Edifícios residenciais e comerciais não
climatizados)
Nesse documento são apresentados critérios voltados ao conforto térmico do
usuário e à limitação de condensação superficial, por meio do estabelecimento de
índices de eficiência da edificação, que precisam ser atendidos, tais como:
 “Nic” - valor das necessidades nominais anuais de energia útil para
aquecimento, levando em conta as zonas climáticas de inverno;
 “Nvc” – valor das necessidades nominais anuais de energia útil para
arrefecimento, levando em conta as zonas climáticas de verão;
 “Nac” – valor das necessidades nominais anuais de energia para
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produção de águas quentes sanitárias;
 “Ntc” – valor das necessidades globais de energia primária;
Há ainda parâmetros mínimos para a qualidade térmica das edificações, em
que se exige o atendimento a um valor limite mínimo para os seguintes parâmetros:
 Coeficientes de transmissão de calor dos elementos da envoltória;
 Classe de inércia térmica do edifício
 Fator solar de vidros;
 Taxa de renovação do ar interior.
Os métodos de cálculo dos índices e parâmetros baseiam-se em regime
permanente de trocas térmicas, com ajustes para se considerar a inércia térmica da
edificação.

4.3.2 Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em
Edifícios - RSECE (Edifícios climatizados)
Nesse documento são apresentados critérios para limitação do consumo de
energia de edifícios climatizados. Há o estabelecimento de um índice de consumo de
energia para o edifício baseado no consumo de energia dos sistemas de
climatização, equipamentos e iluminação artificial. Estes consumos de energia são
obtidos por simulações computacionais com programas que considerem as
características térmicas e geométricas da envoltória e os sistemas de aquecimento
de água e de climatização, incluindo sistemas passivos.
Os valores dos consumos de energia dos sistemas são utilizados como
referência para o cálculo do indicador de consumo de energia primária da edificação,
que deve respeitar valores limites máximos estabelecidos na regulamentação, de
acordo com o tamanho e uso do edifício.
Acrescenta-se ainda, que, no regulamento, há requisitos e critérios que levam
em conta o conforto térmico do usuário e a qualidade do ar interior, além de
exigências voltadas ao uso de fontes de energia alternativas, como a solar,
biomassa ou energia geotérmica.
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4.4 França
Na França, a regulamentação RT 2012 (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011) é
uma atualização de documentos anteriores (RT 2005 e RT 2000), que estabelece
parâmetros para limitar o consumo de energia em edifícios novos e ampliações,
programada para exigir que, em 2020, os edifícios franceses tenham consumo zero
de energia para climatizar e iluminar ambientes ou para aquecer água.
A edificação é analisada de modo global, ou seja, não são verificados os
componentes em separado, mas sim aplicados à edificação como um todo. O
desempenho da edificação é comparado com o desempenho de uma edificação de
referência, que atende a pré-requisitos mínimos dos índices estabelecidos pela
regulamentação, ou seja:
 Índice “Cep”: estabelece consumo máximo de energia primária para a
edificação conforme o uso (edifício comercial, residencial, etc.) e as
zonas climáticas francesas;
 Índice “Tic”: quanto às exigências de conforto térmico do usuário,
estabelece temperaturas máximas do ar interior para o período de
verão;
 Índice “Bbio”: utilizado para caracterizar o impacto da concepção
bioclimática da edificação sobre o seu desempenho energético. São
considerados aspectos de projeto, como orientação solar, elementos
de sombreamento de áreas envidraçadas, iluminação e ventilação
naturais, as características térmicas da envoltória, quanto ao
isolamento térmico mínimo e à inércia térmica, a estanqueidade ao ar,
área envidraçada na fachada, compacidade da edificação. Esse índice
é uma evolução dos mecanismos de avaliação de eficiência energética
de edifícios franceses, sendo uma inovação também em nível mundial,
por considerar aspectos do projeto arquitetônico, que geralmente não
são abordados nas regulamentações de eficiência energética de
muitos países;
Os métodos de avaliação presentes na regulamentação francesa baseiam-se
em verificações do atendimento de critérios e requisitos durante a execução do
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edifício, como orientação solar, características térmicas dos componentes, e
comprovação de atendimento do desempenho mínimo.

4.5 Brasil
A seguir são apresentados os documentos de referência nacionais para
avaliação do desempenho térmico de edifícios habitacionais não climatizados
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013); para a eficiência
energética de edifícios habitacionais (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2012) e edifícios comerciais, de serviços e
públicos (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010), voltados, em especial, para
edifícios climatizados, desenvolvidos após o decreto que estabeleceu regras para a
eficiência energética de edifícios brasileiros (BRASIL, 2001).

4.5.1 Edifícios não climatizados
Na

Norma

NBR 15575

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2013) para edificios habitacionais não climatizados, são estabelecidos
parâmetros mínimos de desempenho de edifícios considerando aspectos de
segurança (contra o fogo, estrutural), habitabilidade (desempenho térmico, acústico,
lumínico, estanqueidade) e sustentabilidade (durabilidade).
Com referência ao desempenho térmico de edifícios há dois métodos de
avaliação, um simplificado e um método detalhado, por meio de simulações
computacionais.

O

método

simplificado

determina

valores

limites

para

a

transmitância térmica e a capacidade térmica de paredes, e para a transmitância
térmica de coberturas, conforme as condições climáticas do local, apresentadas em
um zoneamento com oito zonas climáticas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2008a).
As exigências do método simplificado compreendem os seguintes fatores:
 Nas zonas climáticas 1 a 7, onde é necessário que a edificação tenha
maior inércia térmica, há um valor limite mínimo para a capacidade
térmica de paredes e valores limites máximos para a sua transmitância
térmica, em função da cor da sua superfície externa, ou seja, com
cores claras é possível se utilizar paredes externas com maior
transmitância térmica do que com cores escuras;
 Na zona 8, onde não é adequado projetar ambientes com alta inércia
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térmica, os parâmetros das paredes referem-se exclusivamente a
valores limites máximos para a transmitância térmica, também em
função da cor da superfície externa da parede;
 Para as coberturas há valores limites mínimos da transmitância
térmica, em função da zona climática, da cor da superfície externa dos
componentes e de um fator que considera perdas de calor decorrentes
da ventilação do ático das habitações.
Estas exigências refletem preocupações com a inércia térmica e com o
isolamento térmico de paredes, além de um isolamento térmico mínimo de
coberturas, para propiciar edificações com condições térmicas aceitáveis aos seres
humanos, em função do clima em que estão expostas.
Nesse método, os valores limites das características térmicas dos
componentes construtivos opacos representam o desempenho potencial de uma
habitação popular com projeto típico e sistemas construtivos tradicionais. A partir
dessas informações é possível identificar rapidamente os sistemas construtivos que
são totalmente inadequados ao clima do local.
O método detalhado permite que seja efetuada análise da resposta térmica da
habitação por simulação quando os componentes da edificação não atendem os
critérios do método simplificado. Nesse método, a resposta térmica da habitação é
obtida por meio de simulações computacionais com programas nos moldes do
EnergyPlus, considerando a edificação como um todo e a interação entre os seus
componentes quando expostos às condições climáticas de dias típicos de projeto, de
verão e de inverno de determinado local.
Os critérios de avaliação estabelecem que, no dia típico de verão, a
temperatura máxima do ar no interior da edificação seja menor ou igual à
temperatura máxima do ar exterior e, no dia típico de inverno, a temperatura mínima
do ar interior seja 3oC maior do que a temperatura do ar exterior. Esses critérios não
garantem a obtenção de condições de conforto térmico do usuário, mas sim
condições que sejam iguais, ou melhores que as condições térmicas no seu exterior.

4.5.2 Edifícios com ou sem climatização artificial (PBE)
O PBE, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, é um sistema de certificação
da eficiência energética de edificações, apresentado em duas versões, uma voltada
a edifícios comerciais, de serviços e públicos – que considera a eficiência da
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envoltória, dos sistemas de climatização e de iluminação artificiais (MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, 2010) e outra para edificações residenciais, abordando a
eficiência da envoltória e de sistemas de aquecimento de água em unidades
habitacionais, sistema de iluminação artificial e equipamentos em áreas comuns,
quando cabível (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, 2012).
No selo há uma escala decrescente do nível de eficiência energética da
edificação, que varia de “A” até “E”. Os níveis de eficiência são obtidos por meio de
dois métodos de avaliação O prescritivo, por meio da solução de equações
específicas

e

atendimento

de

pré-requisitos,

e

o

método

de

simulação

computacional, que estabelece a comparação do desempenho térmico de um
edifício real com um edifício de referência.
4.5.2.1 Edifícios comerciais, de serviços e públicos
Na versão voltada a edifícios comerciais, de serviços e públicos (MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA, 2010), os critérios da certificação são voltados
principalmente para edifícios climatizados. Entretanto, caso o edifício não seja
climatizado, deve propiciar conforto térmico do usuário em 80% do tempo.
Há pré-requisitos gerais e específicos que são determinantes do nível de
eficiência da edificação, ou seja, sobrepondo-se aos resultados da avaliação da
edificação pelos métodos disponíveis. Os pré-requisitos gerais são referentes à
separação de circuitos elétricos, à eficiência de sistemas de aquecimento de água,
de elevadores e de bombas centrífugas. Os pré-requisitos específicos são voltados a
cada elemento avaliado.
Para a envoltória são estabelecidos os seguintes pré-requisitos:
 Nas Zonas Bioclimáticas 1 a 8, há valores limites máximos para a
transmitância térmica e absortância térmica de paredes;
 Nas Zonas Bioclimáticas 7 e 8, há valores limites específicos para a
capacidade térmica em função da transmitância térmica das paredes;
 Para as coberturas, há valores limites máximos para a transmitância
térmica e a absortância térmica de componentes opacos, para a área de
aberturas zenitais e o fator solar desses elementos.
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Quanto aos métodos de avaliação, o método prescritivo consiste em cálculos
dos valores dos índices de eficiência da envoltória, do sistema de iluminação artificial
e do sistema de climatização, da seguinte forma:
 Envoltória, considerando as áreas envidraçadas, volumetria da edificação,
tipo de vidro e presença de elementos de sombreamento, sem abordar
aspectos referentes à inércia térmica das edificações;
 Sistema de iluminação artificial, determinando-se a densidade de potência
instalada nos ambientes da edificação;
 Sistema de climatização, referente à eficiência dos resfriadores de líquido
em sistemas centrais, ou classificação de equipamentos segundo a
etiquetagem de eficiência do INMETRO.
O índice de eficiência do edifício é obtido por meio de uma equação que
relaciona os três itens citados, estabelecendo sua importância relativa, em que a
envoltória e o sistema de iluminação correspondem a 30% do índice de eficiência
cada um e o sistema de ar condicionado, 40%.
O método da simulação computacional estabelece parâmetros para a
avaliação da eficiência da edificação em comparação com uma edificação de
referência. As duas edificações são modeladas considerando-se um ano típico do
local, com a mesma geometria, orientação, fontes internas de calor e padrões de
uso, alterando-se alguns elementos no edifício de referência, tais como:
 Envoltória - uso da porcentagem de área envidraçada na fachada obtida
por meio de cálculos efetuados pelo método prescritivo; ausência de
mecanismos de sombreamento; fator solar dos vidros de 0,87 e valores
máximos permitidos para a transmitância térmica e absortância térmica de
elementos opacos, de acordo com o nível de eficiência, que se deseja
obter;
 Sistema de iluminação artificial - densidade de potência máxima para o
nível de eficiência almejado para a edificação;
 Sistema de ar condicionado - COP (coeficiente de performance) mínimo
conforme o nível de eficiência da edificação que se deseja obter.
A abordagem desse documento é semelhante à da norma ASHRAE 90.1
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(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2013a) que estabelece um método prescritivo e um método que leva
em conta o desempenho da edificação em comparação com o desempenho de uma
edificação de referência, com uso de simulação computacional com programas nos
moldes do EnergyPlus. Entretanto, a avaliação por simulação não é voltada à
obtenção de níveis de desempenho de edifícios acima dos obtidos com o
atendimento do método prescritivo, como na ASHRAE 90.1. A escolha do método
que será utilizado é facultada ao avaliador do edifício.
4.5.2.2 Edifícios residenciais
Em edifícios residenciais, no método prescritivo do PBE (MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2012), há prérequisitos para a envoltória, referentes a valores limites para a transmitância térmica
e a capacidade térmica de paredes, transmitância térmica de coberturas e
absortância térmica das superfícies de paredes e coberturas, de acordo com as
características climáticas do local (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008a), iguais aos valores dessas grandezas apresentados na Norma
NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
No método prescritivo são calculados os índices de eficiência do sistema de
aquecimento de água e da envoltória de unidades habitacionais. Nas áreas comuns
de edifícios multifamiliares considera-se o desempenho do sistema de iluminação
artificial, de bombas centrífugas, elevadores, equipamentos, sistema de aquecimento
de água e sauna. O nível de eficiência da edificação é obtido por meio de uma
equação que compreende os índices de eficiência dos aspectos abordados.
No método de simulação computacional são utilizados programas nos moldes
dos referenciados na versão dos edifícios comerciais, considerando um ano típico
local. Os indicadores de desempenho de edifícios não climatizados são valores dos
graus hora de resfriamento, que devem atender aos valores limites apresentados em
tabelas específicas do regulamento, que representam o desempenho de edifícios de
referência. Nos edifícios climatizados os indicadores são os consumos de energia
para climatização, que também precisam atender aos valores limites para consumos
máximos estabelecidos no regulamento.
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4.6 Comentários
Conforme apresentado nos itens anteriores, em vários países há mecanismos
de avaliação do desempenho térmico de edifícios não climatizados ou da eficiência
energética de edifícios climatizados, baseados em métodos prescritivos e métodos
voltados ao desempenho da edificação.
Os métodos prescritivos, de maneira geral, são fundamentados em equações
matemáticas simples, o que proporciona uma rápida verificação da adequação da
edificação aos critérios, considerando regime permanente de trocas térmicas. Isso
está presente no método prescritivo na norma norte-americana (AMERICAN
SOCIETY

OF

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIR-CONDITIONING

ENGINEERS, 2013a), na regulamentação espanhola (MINISTERIO DE LA
VIVIENDA, 2006), na portuguesa voltada a edifícios não climatizados (MINISTÉRIO
DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES, 2006), na francesa
(MINISTÈRE

DE

L’ÉCOLOGIE,

DU

DÉVELOPPEMENT

DURABLE,

DES

TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011) e na brasileira, no método simplificado
do PROCEL Edifica voltado a edifícios comerciais, de serviços e públicos
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010).
Entretanto, para se propiciar resultados coerentes das avaliações do
desempenho térmico e energético de edifícios, o embasamento matemático dos
métodos de avaliação precisa considerar as características climáticas específicas de
cada local, fator que indica em quais situações é possível utilizar regime
permanente, e quando é fundamental aplicar regime transiente de trocas térmicas
(AKUTSU, 1998; AKUTSU; VITTORINO, 1999).
De maneira geral, em locais com predomínio de condições de inverno
rigoroso, situação comum no hemisfério norte, onde há temperaturas muito abaixo
das temperaturas mínimas que propiciam conforto térmico, a demanda por
aquecimento de ambientes é praticamente constante, propiciando utilizar como
referência dos métodos prescritivos, valores limites para propriedades térmicas
como a resistência térmica ou transmitância térmica da envoltória, considerando-se
regime permanente de trocas térmicas (Figura 4.1).
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Local com predomínio de

Temperatura do ar

condições de verão

Local com predomínio de
condições de inverno

Horas de um dia

Figura 4.1 - Perfis das temperaturas do ar exterior em 24 horas, em locais com diferentes demandas de
climatização de ambientes (Fonte: autora)

Por outro lado, em localidades com predomínio de condições de verão, onde
as temperaturas do ar exterior estão próximas daquelas que proporcionam conforto
térmico (Figura 4.1), como ocorre em grande parte do território brasileiro, os
parâmetros adotados para a avaliação de edifícios em regime permanente não são
suficientes para caracterizar a resposta térmica das edificações. Nestes locais é
necessário considerar-se regime transiente de trocas de calor, levando em conta a
inércia térmica (AKUTSU, 1998; GRANJA, 2002; BARRIOS et al., 2012).
A norma brasileira NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013) voltada a edifícios habitacionais não climatizados mostra avanços
na obtenção de avaliações mais consistentes em climas com predomínio de
condições de verão, à medida que incorpora aspectos relativos à inércia térmica de
edificações em seus métodos de avaliação do desempenho térmico, especialmente
no método simplificado, com a adoção de critérios que incluem a capacidade térmica
das paredes. Além disso, está em concordância com as tendências internacionais na
busca pela adequação climática das edificações (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011;
MINISTERIO DE LA VIVIENDA, 2006).
Com referência aos edifícios brasileiros climatizados de outros usos, a
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regulamentação de eficiência energética (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
2010) não considera a inércia térmica, tanto nas equações para a obtenção do
índice de eficiência da envoltória, do método prescritivo de avaliação, quanto nos
pré-requisitos de desempenho, voltados a edificações em locais, onde a inércia
térmica é requerida quando se trata de edifícios não climatizados (Zonas
Bioclimátixas 1 a 6). No regulamento a inércia térmica é abordada somente nas
Zonas Bioclimáticas 7 e 8, onde há localidades com baixa amplitude térmica diária,
com o intuito de limitar o uso de componentes com alta inércia térmica. Nas Zonas
Bioclimáticas 1 a 6, que incluem cidades como São Paulo – SP e Porto Alegre – RS,
por exemplo, que têm amplitude diária da temperatura do ar interno, da ordem de
10 oC a 13 oC, o regulamento estabelece exclusivamente valores limites para a
transmitância térmica da envoltória, sem levar em conta a inércia térmica, que
nesses locais pode contribuir para a obtenção de melhores condições de conforto
térmico.
Essas exigências sinalizam a falta de informações sobre o efeito da inércia
térmica de ambientes em edifícios, especialmente nos não residenciais. Mesmo
havendo vários estudos, inclusive nacionais, que indicam os potenciais da inércia
térmica para a melhoria da eficiência energética de edifícios em determinadas
condições, não se tem parâmetros para utilizar o conceito nessas edificações.
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Capítulo 5 Método de trabalho
Foram efetuadas simulações computacionais para a análise do efeito de
variáveis de projeto no desempenho térmico de ambientes de escritório e na sua
demanda por climatização, quando expostos às condições climáticas da cidade de
São Paulo. Foram consideradas variáveis relacionadas às características do sistema
construtivo, à geometria dos escritórios, às condições de ocupação, ventilação e
climatização de ambientes. Com base nos resultados dessas simulações, foram
selecionados os elementos que contribuem para a obtenção de ambientes de
escritórios não climatizados que proporcionam condições térmicas adequadas ao ser
humano em período significativo do ano, diminuindo ou dispensando o uso de
sistemas de climatização artificial.
As respostas térmicas dos ambientes foram obtidas por meio de simulações
computacionais com o uso do programa ENERGYPLUS (UNITED STATES
DEPARTMENT OF ENERGY, 2012) que considera condições transientes de trocas
de calor e do programa JEPLUS (INSTITUTE OF ENERGY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, 2012), que propicia a elaboração de simulações paramétricas.
Maiores detalhes desses programas são apresentados no Anexo A.
O trabalho foi realizado em quatro etapas como disposto nos itens 5.1 a 5.4.

5.1 Etapa 1: Definição das condições de análise do efeito
geometria dos escritórios e dos fechamentos verticais
Foram consideradas oito geometrias padrão de escritórios, com diferentes
áreas de piso e variações nas características da envoltória. Esses ambientes foram
simulados sem climatização artificial, com duas opções de taxas de ventilação, e
quatro níveis de ocupação. Os resultados desta fase propiciam a identificação do
tipo de fechamento vertical com maior potencial de proporcionar ambientes com
melhor desempenho térmico em função do nível de ocupação e da taxa de
ventilação em função, também, da geometria dos ambientes.

5.1.1 Escolha das geometrias padrão
Após análise de uma amostra de edifícios de escritórios construídos na
cidade de São Paulo entre 1930 e 2011, apresentada no Anexo B, verificou-se que
cerca de 90% desses edifícios possuem mais de dez pavimentos, ou seja, há um
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predomínio de edifícios altos. Dessa forma, decidiu-se analisar os pavimentos tipo
dos edifícios altos, devido ao seu maior número nas edificações, o que os torna
responsáveis por maior parcela do consumo de energia em climatização. Nessa
situação, as características das fachadas e paredes internas têm efeito mais
significativo na demanda por climatização dos ambientes, em comparação com o
pavimento de cobertura.
Dos edifícios analisados, cerca de 80% apresentam área de piso acima de
500 m² e planta livre. Por outro lado, dos lançamentos de empreendimentos de
escritórios em 2012 na cidade de São Paulo, segundo a revista eletrônica Buildings
(REVISTA BUILDINGS, 2012), 80% dos edifícios novos apresentam área de piso
abaixo de 500 m², com a presença de edifícios com planta subdividida em salas
individuais. Nesse contexto, foram considerados pavimentos com áreas totais de 180
m², 360 m², 720 m² e 1440 m², de modo a representar pavimentos que
correspondem às duas tendências.
A respeito da forma dos edifícios, 74% apresentam seção retangular. Desses,
54% têm razão entre a profundidade e a largura (i) que varia de 0,6 a 1, indicando
que, sua forma tende a ser quadrada. Foram selecionados pavimentos com
dimensões que se enquadram nessas características, com tal proporção variando de
0,8 a 0,9. Na Tabela 5.1 são indicadas as dimensões totais desses pavimentos.
Tabela 5.1 – Dimensões dos pavimentos selecionados

Profundidade (m)

Largura (m)

Área de piso do pavimento (m)

Profundidade / largura (i)

12

15

180

0,80

18

20

360

0,90

24

30

720

0,80

36

40

1440

0,90

Os pavimentos apresentam o conjunto de escadas, elevadores e sanitários no
centro de sua planta, com dimensões típicas para este tipo de edificação. Cada
pavimento foi subdividido em ambientes com escritórios em planta livre e escritórios
em planta compartimentada. Os escritórios em planta livre, com área de piso de
60 m², 120 m², 240 m² e 480 m², são indicados na Figura 5.1.
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Figura 5.1 - Desenho dos pavimentos, escritórios em planta livre, destaque aos ambientes analisados

Para determinar as dimensões dos escritórios nas plantas compartimentadas,
foi feita uma análise da razão entre a profundidade e a largura de salas de uma
amostra do projeto de escritórios prontos ou lançamentos, datados de março de
2012 a novembro de 2014, como indicado no Anexo C. Observou-se que 37% dos
escritórios têm tal proporção entre 1,3 e 1,5, enquanto outras proporções
representam de 7% a 15% da amostra.
Assim, foram utilizados dois módulos básicos dos escritórios: 12 m² de área
de piso (largura de 3 m e profundidade de 4 m) e 24 m² de área de piso (largura de
4 m e profundidade de 6 m) como disposto na Figura 5.2. Esses módulos são
referência para a subdivisão dos escritórios em planta livre em cinco escritórios
menores. Como a área total dos pisos dos escritórios com planta livre é idêntica à
somatória das áreas de piso dos escritórios individuais, torna-se possível verificar o
efeito das paredes divisórias na resposta térmica dos ambientes.
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Figura 5.2 - Desenho dos pavimentos, escritórios em planta compartimentada, destaque aos ambientes
analisados

Os escritórios têm piso elevado com altura de 0,5 m da laje de piso e forro
afastado 0,5 m da laje de teto. O pé direito dos escritórios é igual a 3,0 m. Cada
escritório foi modelado como uma zona térmica em contato com outra zona térmica
que representa o espaço de ar entre o forro e a laje e uma zona térmica que
representa o espaço de ar entre o piso do escritório e a laje.
Os escritórios possuem a área envidraçada alocada na fachada oeste,
representando condições mais críticas de exposição ao clima, com dimensões que
correspondem a 15 % da sua área de piso, por meio de uma janela retangular com
largura que corresponde à largura do escritório (Figura 5.3). A porcentagem de área
envidraçada na fachada foi definida em função da exigência mínima do código de
obras da cidade de São Paulo para este parâmetro (SÃO PAULO, 1992).
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Figura 5.3 - Vista ilustrativa de um dos escritórios simulados, sem escala

Na Tabela 5.2 são indicadas as características geométricas dos escritórios
analisados. Na Tabela 5.3 são apresentadas as proporções da área de piso, volume,
comprimento e largura dos ambientes, em relação ao escritório de menor área de
piso.

Tipo de
planta

Compartimentada

Livre

Tabela 5.2 – Características geométricas dos escritórios padrão analisados
Área
Área do
Área do
Largura
ProfunVolume
Área
paredes
piso do
piso do
do
didade do
do
fachada /
internas /
pavim.
escritório escritório escritório escritório
volume
volume
(m²)
(m²)
(m)
(m)
(m³)
(Af/V)
(Ap/V)
180
12
3
4
36
0,25
0,92
360
24
4
6
72
0,17
0,67
720
48
6
8
144
0,13
0,46
1440
96
8
12
288
0,08
0,33
180
60
15
4
180
0,38
0,25
360
120
20
6
360
0,27
0,17
720
240
30
8
720
0,19
0,13
1440
480
40
12
1440
0,13
0,08

Área de piso
A = 12 m²
A
2A
4A
8A
5A
10A
20A
40A

Tabela 5.3 – Proporções dos ambientes
Volume
Profundidade
V = 36 m³
P=3m
V
P
2V
1,5P
4V
2P
8V
3P
5V
P
10V
1,5P
20V
2P
40V
3P

% de área
envidraçada na
fachada
oeste
20
30
40
60
20
30
40
60

Largura
L=4m
L
1,33L
2L
2,66L
5L
6,66L
10L
13,33L
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5.1.2 Ambientes analisados
Nos escritórios em planta compartimentada foram analisados os ambientes
que são posicionados no centro da planta, que se apresentam em maior quantidade
nas edificações. Além disso, identificou-se que este recinto apresenta condições
térmicas mais críticas. Maiores detalhes sobre esta questão são apresentados nos
resultados indicados no Capítulo 6.

5.1.3 Dados climáticos
As simulações computacionais dos ambientes foram efetuadas considerandose dados climáticos de dias típicos de verão e de inverno da cidade de São Paulo,
(Tabela 5.4) obtidos da norma NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2013). Adotou-se como padrão direção do vento norte e
velocidade do vento de 1 m/s, representando uma situação mais crítica de
disponibilidade de ventos.
Tabela 5.4 – Dados dos dias típicos de verão e de inverno da Cidade de São Paulo (Fonte: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Temp. máxima
Amplitude diária
Temperatura de
Radiação solar
Dias Típicos
o
o
o
2
diária do ar ( C)
( C)
bulbo úmido ( C)
(Wh/m )
Verão
31,9
9,2
21,3
5180
Inverno
16,2
10
13,4
4418

Um dia típico de projeto consiste em um dia com determinados valores
horários das grandezas que interferem no desempenho térmico de uma edificação
(temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, radiação solar, direção e velocidade do
vento). Esses dados são obtidos por meio do tratamento estatístico de dados de
uma série histórica disponível.
A frequência de ocorrência das características desse dia típico representa o
nível de exigência esperado na avaliação do desempenho térmico da edificação
(AKUTSU; SATO; PEDROSO, 1987). Isso significa que, quanto menor for a
frequência de ocorrência do dia típico de projeto, maior é o rigor da avaliação, pois
são consideradas condições climáticas mais críticas. Como exemplo, se um dia
típico de verão tem uma frequência de ocorrência 5%, isso significa que somente 5%
dos dias do verão apresentam condições térmicas mais rigorosas que as do dia
típico.
Na

norma

NBR

15575

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2013) não há informações sobre o método utilizado para a
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determinação dos dados climáticos e dos dias típicos de projeto adotados, bem
como sua frequência de ocorrência. Entretanto, com base no trabalho de Akutsu e
Vittorino (1991), que apresentaram dados climáticos de dias típicos de verão e de
inverno para a cidade de São Paulo com frequência de ocorrência de 1%, 2,5%, 5%,
10%, 20% e 30%, é possível efetuar uma estimativa de qual seria a frequência de
ocorrência dos dias típicos da norma. A partir desse trabalho, comparando-se dados
climáticos apresentados pelos autores e na referida norma, considera-se que o dia
típico de verão da norma teria uma frequência de ocorrência entre 5 e 10% e o dia
típico de inverno, entre 1 e 10%.

5.1.4 Características construtivas
Os pavimentos são compostos por lajes de piso e de teto feitas de concreto
convencional com espessura de 0,25 m. Acima da laje de piso há um piso elevado
de concreto celular com espessura de 0,05 m. Abaixo da laje de teto há um forro de
gesso acartonado com espessura de 0,012 m. As características destes
componentes são idênticas em todas as simulações.
5.1.4.1 Fechamentos verticais
Foi feito um estudo para verificar em quais circunstâncias a capacidade
térmica e a resistência térmica das paredes poderiam contribuir para a melhoria do
desempenho térmico das edificações. Foram consideradas seis combinações de
fechamentos verticais, com o uso de dois materiais básicos: concreto convencional e
poliestireno expandido. Esses materiais são dispostos nas paredes de modo a se
obter elementos: com capacidade térmica mais significativa - concreto; com
resistência térmica mais significativa - poliestireno expandido; elementos mistos concreto e poliestireno expandido. Foram consideradas situações com todas as
paredes iguais e situações com variações na fachada ou nas paredes internas, com
o intuito de verificar o seu efeito na resposta térmica dos ambientes.
A descrição das combinações de paredes e fachadas utilizadas no trabalho é
indicada na Tabela 5.5. Esses fechamentos verticais têm capacidade térmica e
resistência térmica que representam um amplo intervalo, incluindo elementos com
valores extremos dessas grandezas, que não estão, necessariamente, disponíveis
no mercado da construção civil atual. Com este estudo é verificado o efeito de
componentes

na

resposta

térmica

dos

ambientes,

abordando,

aqueles
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tradicionalmente utilizados em edifícios e os que não seriam usuais.
Tabela 5.5 – Fechamentos verticais utilizados

Fechamentos
verticais

Fachada
Descrição

A

EPS com
espessura
variável

B

Concreto
com
espessura
variável

C

Concreto
com
camada de
5 cm de
EPS na face
externa

D

Concreto
com
camada de
5 cm de
EPS na face
interna

E

Concreto
com
camada de
EPS na face
externa,
ambas as
camadas
com
espessura
variável

F

Concreto
com
espessura
variável

Tipo de
parede

Parede interna
Tipo
Descrição
de
parede

(II)

EPS com
espessura
variável

(I)

(I)

Concreto
com
espessura
variável

(II)

(III)

Concreto
com
espessura
variável

(II)

(IV)

Concreto
com
espessura
variável

(II)

(V)

(I)

Concreto
com
espessura
variável

Gesso
acartonado

Descrição
Todas as paredes compostas por material
com baixa condutividade térmica, com
várias espessuras e potencial para ter
resistência térmica mais significativa que
sua capacidade térmica.
Todas as paredes compostas por material
com alta massa específica, com
espessura variável, com potencial para
ter capacidade térmica mais significativa
que sua resistência térmica.
Todas as paredes compostas por material
com alta massa específica em varias
espessuras e fachada com 5 cm de
isolante térmico na face externa para
verificar o efeito do aumento da sua
resistência térmica, mantendo-se os
valores de sua capacidade térmica.
Todas as paredes compostas por material
com alta massa específica em varias
espessuras e fachada com 5 cm de
isolante térmico na face interna para
verificar o efeito do aumento da sua
resistência térmica e da redução de sua
capacidade térmica.

(II)

Todas as paredes compostas por material
com alta massa específica em varias
espessuras,
acrescentando-se
na
fachada camada de material com baixa
condutividade térmica na face externa de
forma a proporcionar componentes com
alta capacidade térmica e alta resistência
térmica.

(VI)

Fachadas compostas por material com
alta massa específica em varias
espessuras e paredes internas leves, em
gesso acartonado, para se identificar o
efeito de paredes internas leves na
inércia térmica dos ambientes. Essa
situação foi aplicada somente nas plantas
subdivididas em salas individuais.

Na Figura 5.4 são indicados os valores da capacidade térmica e da
resistência térmica de cada tipo de parede analisada (I a VI). Na Tabela 5.6, são
apresentadas as características de todos os materiais que compõem as paredes e
lajes e, nas tabelas 5.7 a 5.11, as espessuras das camadas de materiais, a
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capacidade térmica e a resistência térmica das paredes.
O cálculo dos valores da resistência térmica e da capacidade térmica dos
componentes foi efetuado conforme a Norma Brasileira NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Como citado anteriormente, no
cálculo da capacidade térmica das paredes são desconsideradas camadas de
componentes que estejam voltadas para o exterior da edificação, posicionadas após
camadas de materiais isolantes térmicos.

Figura 5.4 - Intervalos de valores da capacidade térmica e da resistência térmica das paredes

Tabela 5.6 – Características térmicas dos materiais (Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008a).

Condutividade
Térmica ()

Massa específica
()

Calor específico
(c)

(W/(m.K))

(kg/m³)

(kJ/(kg.K))

0,04

20

1,42

1,75
0,17
0,35

2400
500
750

1
1
0,84

Material

Poliestireno
expandido - EPS
Concreto
Concreto celular
Gesso acartonado

Absortância à
radiação
solar da
superfície
externa
a

0,5
-

Nota:
a
Considerou-se acabamento externo das paredes em cor média para que este parâmetro não interferisse de
modo significativo na resposta térmica dos ambientes.
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Tabela 5.7 – Características das paredes internas e externas de poliestireno expandido

I. Paredes de EPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espessura (e)
(m)
0,021
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

Resistência térmica (R))
(m².K/W)
0,52
3,65
6,77
9,90
13,02
16,15
19,27
22,40
25,52

Capacidade Térmica (C)
(kJ/(m².K))
1
4
8
11
15
18
22
25
29

Tabela 5.8 – Características das paredes internas e externas de concreto convencional

II. Paredes de
concreto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Espessura (e)
(m)
0,021
0,031
0,042
0,052
0,063
0,073
0,083
0,094
0,104
0,115
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

Resistência térmica
(R)
(m².K/W)
0,012
0,018
0,024
0,030
0,036
0,042
0,048
0,054
0,060
0,065
1,333
1,405
1,476
1,548
1,619
1,690
1,762
1,833

Capacidade Térmica
(C)
(kJ/(m².K))
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
350
650
950
1250
1550
1850
2150
2450

Tabela 5.9 – Características das fachadas mistas de EPS e concreto (espessuras variáveis)

III. EPS face
externa, concreto
face interna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EPS (ext.)

Concreto (int.)

Espessura (m)
0,021
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

Espessura (m)
0,021
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

Resistência
térmica (R)
(m².K/W)
0,52
3,65
6,77
9,90
13,02
16,15
19,27
22,40
25,52

Capacidade
Térmica (C)
(kJ/(m².K))
50
350
650
950
1250
1550
1850
2150
2450
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Tabela 5.10 – Características da fachada de concreto com 5 cm de EPS na face externa

IV. 5 cm de EPS na
face externa,
concreto face
interna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espessura (e)

Resistência térmica (R)

Capacidade Térmica (C)

(m)

(m².K/W)

(kJ/(m².K))

0,021
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

1,262
1,333
1,405
1,476
1,548
1,619
1,690
1,762
1,833

50
350
650
950
1250
1550
1850
2150
2450

Tabela 5.11 – Características das fachadas de concreto com 5 cm EPS na face interna

VI. Concreto face
externa, 5 cm de
EPS face interna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espessura (e)

Resistência térmica (R)

Capacidade Térmica (C)

(m)

(m².K/W)

(kJ/(m².K))

0,021
0,146
0,271
0,396
0,521
0,646
0,771
0,896
1,021

1,262
1,333
1,405
1,476
1,548
1,619
1,690
1,762
1,833

Nula

5.1.5 Fontes internas de calor
Os ambientes foram simulados com quatro níveis de ocupação, como
indicado na Tabela 5.12. Na Tabela 5.13 é indicada a atividade metabólica das
pessoas, típica de escritórios. Os ambientes são ocupados das 8 h às 18 h.
Tabela 5.12 – Níveis de ocupação dos ambientes

Ocupação

Pessoa (m²/pessoa)

Sem
Baixa
Média
Alta

0
23,1
11,6
a
7,7

Equipamentos
(W/pessoa)
0
b

135

Iluminação (W/m²)
0
c

12

Nota:
a
Nível de ocupação alto conforme a Norma NBR 16.401 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008b). O nível baixo de ocupação corresponde a 1/3 do nível alto e o nível médio, 2/3 do nível alto.
b
Considerou-se um computador e um monitor por pessoa, valores obtidos da Norma NBR 16.401 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008b). Os equipamentos foram simulados com fração radiante de 0,4.
c
Este valor é usual para iluminação em edificios novos segundo PIRRÓ (2005). A iluminação foi simulada com
fração radiante igual a 0,5 e visivel de 0,1.
Tabela 5.13 – Atividade metabólica das pessoas segundo ABNT NBR 16.401 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2008)

Metabolismo (W)
130

Fração radiante
0,5

Sensível (W)
75

Latente (W)
55
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5.1.6 Ventilação
Os ambientes foram simulados adotando-se taxas fixas de ventilação para a
renovação do ar dos ambientes que poderiam ser obtidas em edifícios reais, seja
com ventilação natural ou mecânica. As simulações computacionais foram
realizadas desta forma para possibilitar a comparação da resposta térmica das
edificações sem levar em consideração outras variáveis relacionadas às diferentes
geometrias que poderiam interferir na condição de ventilação dos ambientes.
Em edifícios habitacionais naturalmente ventilados a Norma NBR 15575
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) estabelece, em um
método de avaliação do desempenho térmico de edificações por meio de simulações
computacionais, a adoção de uma taxa de ventilação de 1 ou 5 Ren/h (Renovações
do volume de ar do ambiente por hora). Considera-se que essas taxas podem ser
obtidas em ambientes com dimensões da ordem de grandeza dos encontrados em
habitações. Não há normas ou estudos nacionais, baseados em medições, que
indiquem a ordem de grandeza da taxa de renovação do ar que pode ser obtida em
edifícios de escritório, cujas dimensões são significativamente maiores do que as
edificações residenciais.
Nesse sentido, destaca-se o trabalho de Dimitroupoulou e Bartzis (2014), que
apresentam taxas de ventilação obtidas em edifícios de escritórios europeus,
incluindo prédios de planta livre e subdividido em salas. O trabalho foi realizado por
meio de medições em edifícios, com a utilização de várias técnicas, com medições
da vazão volumétrica de ar em dutos ou medição da taxa de decaimento da
quantidade de CO2 no ambiente. Os autores indicam que, com ventilação natural,
obteve-se uma taxa de renovação do ar que varia de 0,1 a 1,8 Ren/h. Com
ventilação mecânica, a taxa de renovação do ar varia de 0,5 a 5 Ren/h. Desse
modo, adotou-se uma taxa de ventilação dos ambientes de 1 Ren/h e 5 Ren/h,
iguais às utilizadas nos edifícios habitacionais brasileiros, porém, considerando-se
que podem ser obtidas por ventilação natural ou mecânica. Nas simulações a taxa
de ventilação é mantida constante durante as 24 horas do dia.

5.1.7 Indicadores
5.1.7.1 Inércia térmica
Conforme visto no Capítulo 2, a inércia térmica de um ambiente pode ser
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caracterizada tendo como referência o amortecimento da amplitude diária do ar
interior em relação à amplitude do ar exterior. Quanto maior for o amortecimento da
amplitude diária do ar interior em relação à amplitude do ar exterior maior é a inércia
térmica do ambiente (AKUTSU, 1983). Nessa situação, há uma redução no valor
máximo da temperatura do ar interior e um aumento do valor mínimo dessa
grandeza em comparação com os valores da temperatura do ar exterior.
Uma vez que, neste trabalho, são consideradas as condições climáticas da
cidade de São Paulo - onde as temperaturas do ar exterior estão próximas dos
intervalos que proporcionam conforto térmico aos usuários, para analisar a resposta
térmica dos ambientes, foi utilizada como referência a temperatura máxima diária do
ar interior no verão e a temperatura mínima do ar no inverno. Quanto menor for o
valor da temperatura máxima diária no verão e, quanto maior for o valor da
temperatura mínima diária do ar no inverno, maior é a inércia térmica do ambiente.
5.1.7.2 Geometria
Para analisar o efeito da geometria na resposta térmica dos recintos é
observada a razão entre a área na fachada e o volume do ambiente (Af/V). Esse
indicador foi selecionado por representar uma série de variáveis geométricas da
edificação, como largura, profundidade, área de paredes internas, que são alteradas
automaticamente em decorrência de variações nesse indicador. Além disso,
indicadores semelhantes, que levam em conta a área da envoltória em relação ao
volume dos ambientes, foram utilizados também por outros autores como Gratia e
Herde (2002) e Ferrari (2007), o que propicia ainda uma comparação dos resultados
com os obtidos pelos referidos autores.
5.1.7.3 Critérios
Verificou-se se o valor máximo diário da temperatura do ar interior no dia
típico de verão e, se o valor mínimo dessa grandeza no inverno, proporcionam
condições aceitáveis de conforto térmico ao usuário. Os valores limites dessas
grandezas foram estabelecidos com base na norma ASHRAE 55 para ambientes
ventilados naturalmente (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING
AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013b).
Considerando-se que o corpo humano precisa ser mantido em uma
determinada faixa de temperaturas, para que a pessoa tenha sensação de
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neutralidade térmica, associada ao conforto térmico, deve haver um equilíbrio do
balanço térmico entre o corpo humano e o ambiente.

A sensação de conforto

térmico depende de variáveis relacionadas ao ambiente e ao usuário. De modo
geral, as variáveis relacionadas ao ambiente são a temperatura do ar, a temperatura
radiante média, a umidade relativa e a velocidade relativa do ar. As variáveis
relacionadas ao usuário são a atividade metabólica e o isolamento térmico da roupa.
Na

Norma

REFRIGERATING

ASHRAE
AND

55

(AMERICAN

AIR-CONDITIONING

SOCIETY

OF

ENGINEERS,

HEATING,

2013b)

são

apresentados métodos para a avaliação de ambientes térmicos voltados a edifícios
climatizados e não climatizados, baseados, especialmente, nas pesquisas realizadas
por Fanger (1972). Na norma são apresentados gráficos e tabelas que indicam
faixas limites das condições térmicas que são aceitáveis ao ser humano, tendo como
referência valores da temperatura operativa6 para dadas condições de umidade
relativa, velocidade relativa do ar, atividade metabólica e isolamento térmico da
roupa.
O método adaptativo para a avaliação de ambientes térmicos ventilados
naturalmente é aplicável nas situações em que os usuários têm opção de controlar a
abertura e o fechamento de janelas e as suas vestimentas. Nesse método são
estabelecidos valores limites para as temperaturas operativas que propiciam 80% ou
90% de aceitabilidade dos usuários, função da temperatura média mensal do ar
exterior. Os valores de temperatura operativa constantes nesse método (Figura 5.5)
foram obtidos por meio de avaliações com pessoas e medições das condições
térmicas em 21 mil edifícios, especialmente em edifícios de escritórios.

6

A temperatura operativa representa uma média ponderada entre a temperatura do ar e a
temperatura radiante média, função da velocidade relativa do ar (ASHRAE 55, 2013).
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Figura 5.5 – Temp. oper. aceitáveis para ambientes ventilados naturalmente (Fonte: AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013b)

Foram obtidos os valores das temperaturas externas médias mensais do ar
no período de 2003 a 2013 (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2014).
Identificou-se que o maior valor dentre as médias mensais é da ordem de 25 oC e o
menor valor dentre essas médias é da ordem de 16

o

C. Considerando-se a

temperatura do ar interior igual à temperatura radiante média e a Figura 5.5, obtémse o valor limite máximo para a temperatura do ar interior de 29 oC e o valor limite
mínimo desta grandeza de 19 oC para garantir 80% de aceitabilidade dos usuários.
Akutsu (1998) apresentou valores limites da temperatura do ar para
atendimento das exigências de conforto térmico humano segundo as normas ISO
7730 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2006) e
ASHRAE 55. A autora efetuou cálculos da temperatura de bulbo seco para
condições de verão e de inverno que proporcionam conforto térmico humano em
habitações e em escritórios, com base nas equações de Fanger (1972),
considerando-se 80% de pessoas satisfeitas. Foram fixados parâmetros referentes
ao isolamento térmico da roupa e da taxa metabólica das pessoas, variando-se a
velocidade do ar e a umidade relativa. Para escritórios, foram obtidos os valores de
temperatura do ar indicados na Tabela 5.14.
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Tabela 5.14 – Valores limite da temperatura para atendimento de exigências de conforto térmico
constantes nas normas ISO 7730 e ASHRAE 55 para ambientes de escritório com isolamento térmico
da roupa de 0,5 CLO no verão e 1 CLO no inverno, para pessoas com taxa metabólica de 70 W/m²
(AKUTSU, 1998)
UR (%) / Var
20
40
60
80

0,05 m/s
28,2
27,6
27,0
26,5

Verão
0,25 m/s
29,0
28,5
28,0
27,5

Inverno
0,8 m/s
29,8
29,3
28,8
28,4

0,05 m/s
17,4
-

0,15 m/s
18,0
-

Nota:
UR Umidade relativa do ar
Var = Velocidade do ar no recinto (m/s)

Verificou-se que Akutsu (1998) apresenta valores limites da temperatura do ar
para conforto térmico humano, baseados nas equações de Fanger (1972) que,
dependendo de fatores como velocidade e umidade relativa do ar, são da mesma
ordem de grandeza dos obtidos, com utilização do método adaptativo citado
anteriormente. Dessa forma, adotou-se como referência para o conforto térmico
humano a temperatura máxima do ar de 29 oC e a temperatura mínima de 19 oC.

5.2 Etapa 2: Definição das condições para análise complementar
do efeito da geometria
Uma vez que na Etapa 1 são considerados recintos com diferentes valores da
área de piso, volume e indicador Af/V, não seria adequado generalizar os resultados
obtidos quanto ao efeito da geometria, pois há outras variáveis envolvidas que
podem afetá-los, não sendo possível identificar a influência de cada uma. Desse
modo, nesta etapa do trabalho, são efetuadas análises complementares do efeito da
geometria considerando recintos com:


A mesma área de piso e volume e diferentes valores do indicador Af/V;



Valores iguais do indicador Af/V e diferentes áreas de piso e volumes.

Essas características dos ambientes proporcionam a identificação mais
precisa do efeito da variável Af/V na sua resposta térmica. Foram efetuadas
simulações computacionais de recintos em planta compartimentada e em planta
livre.

5.2.1 Planta compartimentada
Na Tabela 5.15 são apresentadas as características geométricas dos
escritórios em planta compartimentada e, nas Figuras 5.6 a 5.8, são indicados
desenhos esquemáticos. Ressalta-se que foram considerados somente valores
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inteiros para compor a largura e a profundidade dos ambientes. Desse modo, o
escritório com área de 12 m², por se tratar de um ambiente com dimensões
reduzidas, apresenta menor possibilidade de combinações de valores inteiros para
obter esse valor de área de piso.
Tabela 5.15 – Dimensões dos ambientes em planta compartimentada
Área das
paredes
internas em
relação ao
volume dos
ambientes
(Ap/V)

Largura (m)

Profundidade (m)

Área de piso
(m²)

Volume (m³)

Área da
fachada em
relação ao
volume do
ambiente (Af/V)

3

4

12

36

0,25

0,92

4

3

12

36

0,33

0,83

3

8

24

72

0,13

0,79

4

6

24

72

0,17

0,67

6

4

24

72

0,25

0,58

8

3

24

72

0,33

0,58

4

12

48

144

0,08

0,58

6

8

48

144

0,13

0,46

8

6

48

144

0,17

0,42

12

4

48

144

0,25

0,42

8

12

96

288

0,08

0,33

12

8

96

288

0,13

0,29

16

6

96

288

0,17

0,29

24

4

96

288

0,25

0,33
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Figura 5.6 – Escritórios em planta compartimentada, com área de piso de 12 a 48 m², em destaque os ambientes
analisados
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Figura 5.7 – Escritórios em planta compartimentada, com área de piso de 48 a 96 m², em destaque os ambientes
analisados
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Figura 5.8 – Escritórios em planta compartimentada, com área de piso de 96 m², em destaque os ambientes
analisados

5.2.2 Planta livre
Para analisar a resposta térmica de escritórios em planta livre, selecionou-se
um ambiente com área de piso igual a 120 m², com diferentes proporções da área da
fachada em relação ao volume do ambiente (Af/V), como apresentado na Tabela
5.16.
Uma vez que esses ambientes têm três fachadas expostas ao clima, analisouse também o efeito de várias porcentagens de área envidraçada na fachada oeste
em relação à área de piso do ambiente, mantendo-se área envidraçada total de 15%
da área do piso. Nas Figuras 5.9 e 5.10 são indicados desenhos esquemáticos
desses escritórios.
Destaca-se que foi escolhido um ambiente com área de piso de 120 m² por
ser viável a obtenção de valores do indicador Af/V da ordem dos obtidos em
ambientes em planta compartimentada (0,25 a 0,33) para proporcionar a
comparação entre os resultados obtidos. Dimensionar a largura e profundidade de
ambientes com área de piso acima de 120 m² para que obtenham tais valores de
Af/V, significaria projetar ambientes com pequena profundidade e grande largura, o
que seria pouco provável de se obter na prática.
Um ambiente de 240 m² de área de piso, por exemplo, deveria ter largura de
50 m e profundidade de 4,8 m, para ter um indicador Af/V da ordem de 0,25,
enquanto um com área de piso de 480 m² deveria ter uma largura de 115 m e
profundidade de 4,2 m. Essas dimensões seriam utilizadas somente em situações
muito específicas. Com o intuito de abordar ambientes com dimensões factíveis em
edifícios reais, desconsideraram-se os ambientes com maior área de piso.
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Tabela 5.16 – Dimensões dos ambientes com área de piso de 120 m² e volume de 360 m³

Porcenta- Porcenta- Porcentagem de
gem de
gem de
área
área
área
envidraça- envidraça- envidraça- Prof./Larg.
da na
da na
da na
fachada
fachada
fachada
oeste
norte
Sul

Largura
(m)

Área das
Área da
paredes
fachada em
internas em
Profunrelação ao
relação ao
didade (m) volume do volume dos
ambiente
ambientes
(Af/V)
(Ap/V)

15

0

0

0,3

20

6

0,27

0,17

15

0

0

0,5

16

8

0,26

0,13

15

0

0

1,2

10

12

0,28

0,08

15

0

0

1,9

8

15

0,32

0,07

15

0

0

0,3

20

6

0,17

0,17

15

0

0

0,5

16

8

0,13

0,13

15

0

0

1,2

10

12

0,08

0,08

15

0

0

1,9

8

15

0,07

0,07

5

5

5

0,3

20

6

0,27

0,17

5

5

5

0,46

16

7,5

0,26

0,13

5

5

5

1,2

10

12

0,28

0,08

5

5

5

1,8

8

15

0,32

0,07

0

7,5

7,5

0,3

20

6

0,27

0,17

0

7,5

7,5

0,46

16

7,5

0,26

0,13

0

7,5

7,5

1,2

10

12

0,28

0,08

0

7,5

7,5

1,875

8

15

0,32

0,07

118

Figura 5.9 – Escritórios em planta livre com área de piso de 120 m², três fachadas expostas, em destaque os
ambientes analisados
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Figura 5.10 – Escritórios em planta livre com área de piso de 120 m², uma fachada exposta, em destaque os
ambientes analisados

5.2.3 Características climáticas, tipo de parede, condições consideradas
e indicadores utilizados
Os ambientes foram simulados expostos às condições climáticas de um dia
típico de verão da cidade de São Paulo, com base em resultados das simulações
efetuadas na etapa 1 (apresentados no capítulo 6). Como os resultados da Etapa 1
indicaram que há a necessidade de resfriar os ambientes no verão e no inverno,
sendo o verão o período mais crítico, torna-se desnecessário verificar o
comportamento térmico dos ambientes no inverno.
Dentre as paredes utilizadas na etapa 1, foram selecionados dois tipos, que
têm espessuras disponíveis no mercado da construção civil atual, mas com valores
extremos de sua capacidade térmica, por proporcionarem ambientes com diferentes
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inércias térmicas. Foram utilizadas paredes pesadas, com capacidade térmica de
350 kJ/(m².K) e resistência térmica de 0,08 m².K/W, por resultarem em ambientes
com melhor desempenho térmico na etapa anterior e, paredes leves, com
capacidade térmica de 50 kJ/(m².K) e resistência térmica de 0,012 m².K/W. Essas
paredes foram escolhidas com o intuito de verificar qual seria o efeito combinado de
alterações na geometria e no tipo de parede na resposta térmica dos escritórios. Os
demais componentes construtivos da edificação, como piso e laje são iguais aos
descritos na etapa 1.
Os escritórios foram simulados somente com elevada ocupação e com
ventilação a uma taxa de 5 Ren/h (como descrito no item 5.1). Essas circunstâncias
foram adotadas para identificar se as alterações nas dimensões dos ambientes e no
tipo de paredes possibilitam a obtenção de condições térmicas aceitáveis ao
conforto térmico humano com maior taxa de ventilação dos ambientes, mesmo em
situação mais crítica em termos de calor dissipado internamente por pessoas e
equipamentos. A resposta térmica dos ambientes foi analisada utilizando os mesmos
indicadores e critérios descritos na etapa 1.

5.3 Etapa 3: Definição das condições para análise do efeito da cor
da fachada e do sombreamento de aberturas
As geometrias de escritórios constantes da etapa 1 do trabalho foram
simuladas com alterações em variáveis de projeto, quanto às cores da fachada e o
sombreamento de aberturas, de modo a verificar seu efeito na resposta térmica dos
ambientes. Foram considerados os seguintes elementos:
 Cores claras, médias e escuras, no acabamento externo da fachada,
com absortância térmica à radiação solar de 0,3, 0,5 e 0,7,
respectivamente;
 Sem elementos de sombreamento de aberturas;
 Com acréscimo de um terraço em toda a extensão da fachada oeste do
ambiente, com profundidade de 3,2 m, e guarda corpo em material
opaco. As dimensões desse terraço são similares àquelas utilizadas
em recentes lançamentos de edifícios residenciais de médio e alto
padrão na cidade de São Paulo (Figura 5.11). Adotou-se esta solução
de sombreamento, considerando-se sua ampla aceitação pelo mercado
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da construção civil, podendo ser aplicada também em escritórios com o
intuito de reduzir a incidência de radiação solar em aberturas;
 Nos escritórios com terraço, a área envidraçada total da fachada foi
subdividida em cinco porções, compondo portas de vidro para acesso a
esse local. Isso proporciona sombreamento adicional da área
envidraçada na fachada, em decorrência da opacidade dos guardacorpos.

Figura 5.11 - Vista de uma das geometrias de edifícios de escritórios com terraço (escritório com 12 m² de área
de piso)

5.3.1 Características climáticas, tipo de parede, condições consideradas
e indicadores utilizados
Os ambientes foram simulados no dia típico de verão, com as mesmas
características, indicadores e critérios de análise da resposta térmica dos ambientes
adotados na etapa 2, no item 5.2. Foram consideradas as tipologias arquitetônicas
padrão adotadas na etapa 1, item 5.1.
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5.4 Etapa 4: Definição das condições para análise do efeito da
temperatura de referência do projeto
Foram efetuadas simulações computacionais da resposta térmica de
ambientes de escritório com as geometrias padrão da etapa 1, expostos às
condições climáticas de um ano típico da cidade de São Paulo (item 5.4.1). Foram
considerados dois tipos de paredes: leves, com capacidade térmica de 50 kJ/(m².K)
e resistência térmica de 0,012 m².K/W e, pesadas, com capacidade térmica de 350
kJ/(m².K) e resistência térmica de 0,08 m².K/W, como nas etapas 2 e 3. Os demais
componentes construtivos da edificação, como piso e laje são iguais aos descritos
nas outras etapas.
Com base nos resultados da etapa 3, que indicaram os efeitos das variáveis
arquitetônicas, como cor da fachada e sombreamento de aberturas, os ambientes
foram simulados nas seguintes situações:
 Com acabamento externo da fachada em cores claras, com
absortância à radiação solar de 0,3;
 Com e sem elementos de sombreamento de aberturas (de acordo com
descrição desse dispositivo na etapa 3).
Os ambientes foram simulados com elevada ocupação, sem sistema de
climatização e com esse dispositivo, como apresentado, respectivamente, nos itens
5.4.2 e 5.4.3. Os indicadores utilizados são apresentados no item 5.4.4.
A resposta térmica dos ambientes foi analisada tendo como referência cinco
valores máximos de referência para a temperatura do ar interior, considerando-se
condições em que há a necessidade de resfriar os ambientes. Para situações em
que há a necessidade de aquecer os recintos, utilizou-se um valor mínimo de
referência para a temperatura do ar. Os valores das temperaturas do ar adotados
são indicados no item 5.4.4.
Os resultados dessa etapa do trabalho propiciaram a identificação da
demanda anual por aquecimento ou resfriamento de ambientes, verificando-se em
quais situações é possível reduzir de modo significativo o uso de sistemas de
climatização nas edificações durante um ano típico.
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5.4.1 Ano típico da cidade de São Paulo
O ano típico utilizado como referência neste trabalho consta na base de
dados climáticos do programa ENERGYPLUS (UNITED STATES DEPARTMENT OF
ENERGY, 2012), contendo dados horários de temperatura de bulbo seco, bulbo
úmido, radiação solar direta, velocidade e direção do vento. Na Figura 5.12 é
apresentado o perfil horário das temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido do ar
exterior durante o ano típico.

Figura 5.12 - Perfil horário da temp. de bulbo seco e temp. de bulbo úmido do ar exterior durante um ano típico
da cidade de São Paulo (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 2012)

Este ano típico foi desenvolvido por SWERA - Solar and Wind Energy
Resource Assessment, no âmbito de um projeto da Organização das Nações Unidas
voltado ao meio ambiente. O método utilizado para determinar os dados climáticos
desse ano típico é denominado Typical Meteorological Year – TMY. Esse método
consiste em uma seleção de meses individuais, descartando-se aqueles com
condições extremas, dentro de uma série histórica da ordem de 30 anos. Desse
modo, o ano típico pode ser composto por meses provenientes de diferentes anos.
Em decorrência dessa forma de obtenção dos dados climáticos, o ano típico
representa condições comumente encontradas no período analisado, sendo
desconsideradas condições climáticas atípicas que possam ter ocorrido na série
histórica. Esses dados são adequados para se obter informações sobre o
desempenho térmico ou energético potencial de edificações expostas a condições
climáticas típicas do local, ou análises comparativas do desempenho de edificações
com diferentes características de projeto, como abordado no presente trabalho.
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5.4.2 Condições consideradas em ambientes não climatizados
Nos meses de janeiro a maio e de setembro a dezembro, os ambientes foram
ventilados a uma taxa de 1 e 5 Ren/h durante 24 h em todos os dias. Nos meses de
junho a agosto, os ambientes foram ventilados a uma taxa de 1 Ren/h durante 24 h,
todos os dias.

5.4.3 Condições consideradas em ambientes climatizados
Os ambientes climatizados foram simulados com o uso de um modelo de
sistema de climatização ideal que fornece ou retira a quantidade necessária de calor
do ambiente, de modo a obter as temperaturas especificadas pelos set-points,
considerando tanto calor latente, quanto sensível. Isso permite fixar as condições de
climatização de todos os ambientes, sem levar em conta a eficiência dos diferentes
tipos de equipamentos que seriam necessários, devido aos tamanhos dos
ambientes, propiciando comparações diretas dos resultados das simulações.
O modelo adotado considera uma unidade de climatização VAV - Volume de
Ar Variável - que especifica uma taxa de fluxo de ar no ambiente que varia de zero
até o valor necessário para obter a temperatura do ar definida. Para o resfriamento
dos ambientes é fornecido ar a uma temperatura máxima da ordem de 10 oC menor
do que o valor especificado no setpoint e umidade máxima de 0,007 kg H2O/kg de
ar. Há tomada de ar que corresponde a 0,0075 m³/s/pessoa e uma taxa de infiltração
por frestas de 1 Ren/h, condição crítica, tendo como referência janelas nacionais
com baixa estanqueidade ao ar. O sistema de climatização é acionado das 7 h às
19 h em dias de semana.
5.4.3.1 Valores do setpoint
A escolha dos valores de referência para o setpoint foi efetuada com base na
norma ASHRAE 55 (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND
AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013b). A norma estabelece intervalos de
temperaturas operativas para o conforto térmico humano de ambientes climatizados,
como apresentados no gráfico da Figura 5.13. Esses intervalos representam a zona
de conforto térmico com aceitabilidade de 80% dos usuários do ambiente, baseado
no índice PMV-PPD.
A zona de conforto térmico da Figura 5.13 é válida para ocupantes em
atividade metabólica de 1 a 1,3 met, com o uso de roupa com isolamento térmico
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entre 0,5 e 1 Clo, em ambiente com velocidade do ar de até 0,20 m/s. No caso dos
valores dessas grandezas não serem coincidentes com aqueles que representam a
zona de conforto térmico, há a possibilidade de utilização de outros valores de
referência para a temperatura operativa do ambiente, como destacado nas
extremidades direita e esquerda do gráfico da Figura 5.13.
Considerando-se que a temperatura do ar é igual à temperatura radiante
média e diante da possibilidade de alterar fatores como a velocidade do ar e o
isolamento térmico da roupa, podem ser adotados valores da temperatura do ar fora
da zona de conforto térmico tradicional. Nesse sentido, foi adotado valor limite para
aquecimento de ambientes de 19 oC, como destacado na linha azul na Figura 5.13.
Para o resfriamento dos ambientes foram selecionados valores do setpoint que
compreendem tanto valores de temperaturas do ar dentro da zona de conforto
térmico tradicional, quanto abaixo ou acima dos seus limites. Na Figura 5.13 são
destacados em linhas vermelhas, os valores do setpoint adotados (21, 23, 25, 27 e
29 oC). Esses valores foram escolhidos com o intuito de obter informações sobre o
efeito da escolha da temperatura do ar de referência de projeto na demanda por
climatização de ambientes de escritórios expostos às condições térmicas da cidade
de São Paulo.

Figura 5.13 – Temperaturas operativas aceitáveis para ambientes climatizados (Fonte: AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2013b)

5.4.4 Indicadores
5.4.4.1 Ambientes não climatizados
Nos ambientes sem climatização são utilizados dois indicadores para a
análise do desempenho térmico da edificação. O primeiro corresponde à quantidade
de horas durante o ano em que os valores da temperatura do ar interior estão fora
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dos intervalos adotados como referência no trabalho e, o segundo, a quantidade de
graus-hora de aquecimento ou resfriamento de ambientes, com base nessas
temperaturas de referência. Na Figura 5.14 há uma ilustração com a indicação
gráfica dos indicadores utilizados.

Figura 5.14 – Perfil da temp. do ar interior com indicação de valores limite para a temp. de conforto térmico

Para a obtenção da quantidade de horas em desconforto térmico por
sensação de frio é efetuada a razão entre a soma do número de horas em que
temperatura do ar interior é menor que 19 oC, nos horários ocupados, e o número de
horas com ocupação. Para a quantidade de horas em desconforto por sensação de
calor é efetuada a razão entre a soma do número de horas durante o ano em que a
temperatura do ar interior excede o valor de referência (21, 23, 25, 27 e 29 oC),
também adotados nos setpoints dos ambientes climatizados, para obter informações
do efeito da temperatura de referência de projeto na demanda por climatização de
ambientes.
Para a obtenção da quantidade de graus-hora de aquecimento é efetuada a
soma da quantidade de unidades de temperatura do ar abaixo de 19 oC, durante os
horários de ocupação. A quantidade de graus-hora de resfriamento é obtida por
meio da soma da quantidade de unidades de temperatura do ar interior que
excedem os valores de referência (21, 23, 25, 27 e 29 oC).
5.4.4.2 Ambientes climatizados
Nos ambientes climatizados é utilizado como indicador da resposta térmica
dos ambientes o valor da carga térmica necessária para se obter os valores de
temperatura do ar especificados nos setpoints (21, 23, 25, 27 e 29 oC).
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Capítulo 6 Resultados e análises
Neste capítulo são apresentados resultados e análises das quatro fases do
trabalho, respectivamente, nos itens 6.1 a 6.4.

6.1 ETAPA 1: Efeito dos fechamentos verticais
De modo geral, nos recintos ocupados há demanda para resfriamento dos
escritórios tanto no período de verão, quanto de inverno, com demanda pouco
significativa ou nula para o aquecimento dos ambientes. Nas Figuras 6.1 e 6.2 são
indicados exemplos críticos em que isso acontece.
Nas referidas figuras são apresentados os perfis diários das temperaturas do
ar exterior e no interior de escritórios com área de piso de 12 m² e 60 m². Os
escritórios são constituídos por paredes de 2 cm de espessura, feitas de poliestireno
expandido, com ventilação a uma taxa de 1 Ren/h. São simulados com alta
ocupação e sem ocupação, expostos às condições climáticas de dias típicos de
verão e inverno da cidade de São Paulo.

Figura 6.1 – Temp. horárias do ar exterior e interior, 12 m² de área de piso, paredes com R = 0,52 m².K/W, nos
dias típicos de verão e inverno
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Figura 6.2 – Temp. horárias do ar exterior e interior, 60 m² de área de piso, paredes com R = 0,52 m².K/W, nos
dias típicos de verão e inverno

Os valores máximos das temperaturas do ar interior estão acima de 29 oC,
valor máximo desta grandeza para o conforto térmico humano adotado neste
trabalho, principalmente nos recintos com alta ocupação. O comportamento térmico
do ambiente é condizente com as características de material isolante térmico das
paredes, que dificultam a dissipação do calor para o ambiente exterior,
especialmente em situação com baixa taxa de ventilação (1 Ren/h).
Quanto aos níveis de ocupação, observa-se que a resposta térmica dos
ambientes apresenta as mesmas tendências, independentemente do seu nível. Isso
pode ser observado na Figura 6.3. Nessa figura são apresentados os perfis diários
das temperaturas do ar exterior e no interior de um escritório com 12 m² de área de
piso, com paredes de 2 cm de poliestireno expandido, com três níveis de ocupação e
ventilação a uma taxa de 1 Ren/h e 5 Ren/h, no dia típico de verão.
O aumento do nível de ocupação proporciona somente uma elevação dos
valores horários das temperaturas do ar interior. As diferenças entre os valores
horários dessa grandeza, com os vários níveis de ocupação, são ainda menos
significativas com maior taxa de ventilação (5 Ren/h).
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Figura 6.3 – Temp. horárias do ar exterior e interior, 12 m² de área de piso, paredes com R = 0,52 m².K/W,
verão, com três níveis de ocupação

As tendências observadas nas Figuras 6.1 a 6.3 estendem-se também para
as outras situações constantes dessa etapa do trabalho. Dessa forma, os demais
resultados da Etapa 1 são apresentados somente para o dia típico de verão,
considerando os ambientes com alta ocupação, que são as condições mais críticas
do ponto de vista do conforto térmico dos usuários, em que há demanda para
resfriamento de recintos. Também são apresentadas as respostas térmicas de
escritórios desocupados como referência de sua interação com o clima do local.
De modo geral, a influência dos fechamentos verticais na resposta térmica
dos ambientes depende do tipo de planta em que está alocado o escritório. Para
ilustrar essa questão, são apresentados os resultados obtidos para cada tipo de
parede, em um escritório em planta compartimentada e outro em planta livre,
respectivamente com área de piso de 12 m² e 60 m². Resultados para os outros
tamanhos de ambientes são apresentados no Anexo D.
Nos ambientes em planta compartimentada é analisada a resposta térmica da
sala no centro da planta, que representa condições mais críticas do ponto de vista
térmico. Embora o escritório central tenha menor área na fachada exposta ao clima
em relação ao volume do ambiente e ganhe menos calor proveniente da radiação
solar durante o dia, no período noturno, perde menos calor do que o escritório na
extremidade da planta.
Como resultado, no escritório central há valores máximos da temperatura do
ar interior mais elevados do que no escritório da extremidade, principalmente nos
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recintos ocupados, como indicado na Figura 6.4. Na referida figura são indicados os
valores da temperatura máxima do ar no interior de ambientes com 12 m² de área de
piso, em relação à capacidade térmica das paredes, com o uso de paredes de
concreto com capacidade térmica de 50 kJ/(m².K) a 2450 kJ/(m².K).

Figura 6.4 – Temp. máxima do ar interior em função da capacidade térmica das paredes, 12 m² de área de piso,
centro e no extremo da planta, alta ocupação e 5 Ren/h.

6.1.1 Paredes com resistência térmica mais significativa (A)
Nas Figuras 6.5 e 6.6 são indicados os valores da temperatura máxima do ar
interior em relação à resistência térmica das paredes, nos ambientes com área de
piso de 12 m² e 60 m², respectivamente, com paredes de poliestireno expandido.

Figura 6.5 – Temperatura máxima do ar interior em função da resistência térmica das paredes em escritório de
12 m² de área de piso, com planta compartimentada.
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Figura 6.6 – Temperatura máxima do ar interior em função da resistência térmica das paredes em escritório de
60 m² de área de piso, com planta livre.

O aumento da resistência térmica das paredes não proporciona diferenças
significativas no valor da temperatura máxima do ar interior, nos ambientes
desocupados ou com taxa de ventilação de 5 Ren/h. Em contrapartida, nos
ambientes ocupados com baixa taxa de ventilação, ocorre um aumento na
temperatura máxima do ar interior com paredes de resistência térmica de até 3,65
m².K/W. Acima deste valor, acréscimos na resistência térmica das paredes também
não produzem efeitos significativos na resposta térmica do ambiente.
O aumento da resistência térmica das paredes, com capacidade térmica
pouco significativa, não resulta em melhoria do desempenho térmico dos escritórios.
Nos ambientes ocupados, mesmo com taxa de ventilação de 5 Ren/h, a temperatura
máxima do ar interior é da ordem de 40 oC. As temperaturas horárias do ar interior
permanecem acima dos valores horários das temperaturas do ar exterior, inclusive
nos ambientes desocupados. Isso pode ser observado também na Figura 6.7, em
que são indicados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de
ambiente com 12 m² de área de piso com paredes de resistência térmica de 3,65
m².K/W.

132

Figura 6.7 – Temperaturas horárias do ar interior em um dia típico de verão no escritório com 12 m² de área de
piso e paredes com resistencia térmica de 3,65 m².K/W

Observa-se que, se por um lado as paredes feitas de material isolante
térmico, com alta resistência térmica, reduzem as trocas de calor com o ambiente
exterior, por outro, o calor proveniente da área envidraçada e o calor dissipado
internamente pelas pessoas e equipamentos não são absorvidos pelas paredes, que
têm capacidade térmica desprezível, transferindo-se para o ar interior, resultando na
elevação da sua temperatura.

6.1.2 Paredes com capacidade térmica mais significativa (B)
Nas figuras 6.8 e 6.9 são indicados os valores da temperatura máxima do ar
interior em relação à capacidade térmica das paredes, nos ambientes com área de
piso de 12 m² e 60 m², respectivamente, com todas as paredes feitas de concreto.
De modo geral, a temperatura máxima do ar interior decresce à medida que se
aumenta a capacidade térmica das paredes, porém de modo não linear. Esse
comportamento ocorre com paredes de capacidade térmica de até 350 kJ/(m².K),
nos dois tipos de escritórios.
Com ocupação e baixa ventilação (1 Ren/h), nos escritórios em planta
compartimentada há um aumento da temperatura máxima do ar interior, com
paredes de capacidade térmica entre 350 e 1000 kJ/(m².K). Acima de 1000
kJ/(m².K), a temperatura máxima do ar tende a sofrer reduções, especialmente com
paredes de capacidade térmica acima de 1500 kJ/(m².K). Nos escritórios de planta
livre ocorre um aumento no valor da temperatura máxima do ar interior com paredes
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de 500 kJ/(m².K) a 1500 kJ/(m².K). A partir desse valor, acréscimos na capacidade
térmica das paredes não produzem efeitos significativos na resposta térmica do
ambiente.

Figura 6.8 – Temp. máxima do ar interior em função da capacidade térmica das paredes em escritório de 12 m²
de área de piso, com planta compartimentada.

Figura 6.9 – Temp. máxima do ar interior em função da capacidade térmica das paredes em escritório de 60 m²
de área de piso, com planta livre.

Considerando-se somente os elementos com espessuras disponíveis no
mercado da construção civil brasileira atual, com capacidade térmica da ordem de,
no máximo, 500 kJ/(m².K) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008a), paredes com capacidade térmica de 350 kJ/(m².K) proporcionaram melhores
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condições térmicas no interior dos ambientes, porém, não garantindo o conforto
térmico do usuário (os ambientes apresentam temperaturas máximas do ar interior
acima de 29 oC). Com elementos não usuais na construção civil, com capacidade
térmica

acima

de

1500

kJ/(m².K),

somente

em

escritórios

com

planta

compartimentada há melhorias significativas nas condições térmicas internas.
Elementos com capacidade térmica significativa podem contribuir para a
obtenção de menores valores da temperatura máxima do ar no interior dos
ambientes, em virtude de sua capacidade de absorver parte do calor dissipado
internamente por pessoas e equipamentos, reduzindo a quantidade de calor que
seria transferida instantaneamente para o ar interior. Todavia, há valores específicos
da capacidade térmica das paredes que proporcionam menores valores da
temperatura máxima do ar interior. Valores acima dos ideais podem proporcionar o
efeito oposto, ou seja, um incremento no valor da temperatura máxima do ar interior,
o que depende do balanço térmico entre os ambientes externo e interno.

6.1.3 Paredes de concreto e fachadas mistas de concreto e poliestireno
expandido (C, D, E)
A temperatura máxima no interior de ambientes com paredes mistas de
concreto e poliestireno expandido é apresentada a seguir, em função da espessura
da camada de concreto e não em função da capacidade térmica da parede.
Os resultados são indicados dessa forma para proporcionar a comparação
entre as respostas térmicas dos ambientes, pois não seria possível apresentá-los,
em um mesmo gráfico, em função dos valores da capacidade térmica das paredes,
serem significativamente diferentes, em decorrência da forma de se calcular o valor
dessa grandeza. Como já indicado anteriormente, quando a camada de material
isolante térmico é alocada na face interna da parede de concreto, a capacidade
térmica da camada de concreto, calculada com base na norma NBR 15575 é nula
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Nas figuras 6.10 e 6.11 são apresentados os valores máximos das
temperaturas do ar no interior de ambientes com paredes de concreto com
espessura variável e 5 cm de poliestireno expandido na face externa da fachada em
função da espessura da camada de concreto nas paredes (C).
Nas Figuras 6.12 e 6.13 são apresentadas essas grandezas para paredes de
concreto com espessura variável e poliestireno expandido na face interna da
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fachada (D). Nas Figuras 6.14 e 6.15, são indicados os valores máximos da
temperatura do ar interior em ambientes com paredes de espessura variável tanto da
camada de concreto, quanto da camada de poliestireno expandido, que é alocado
na face externa da fachada (E).

Figura 6.10 – Temp. máx. do ar interior em função da espess.da camada de concreto, 12 m² de área de piso,
concreto com camada de 5 cm poliestireno expandido na face externa da fachada (C)

Figura 6.11 – Temp. máx. do ar interior em função da espess.da camada de concreto, 60 m² de área de piso,
concreto com 5 cm de poliestireno expandido na face externa da fachada (C)
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Figura 6.12 – Temp. máx. do ar interior em função da espes.da camada de concreto, 12 m² de área de piso,
paredes de concreto com 5 cm de poliestireno expandido na face interna da fachada (D)

Figura 6.13 – Temp. máx. do ar interior em função da espes. da camada de concreto, 60 m² de área de piso,
paredes de concreto com 5 cm poliestireno expandido na face interna da fachada (D)
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Figura 6.14 – Temp. máx. do ar interior em função da espessura da camada de concreto, escritório de 12 m² de
área de piso, paredes de concreto e poliestireno expandido, com espessura variável (E)

Figura 6.15 – Temp. máx. do ar interior em função da espessura da camada de concreto, escritório de 60 m² de
área de piso, paredes de concreto e poliestireno expandido, com espessura variável (E)
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De modo geral, o comportamento térmico dos ambientes com os três tipos de
fachada mista de concreto e poliestireno expandido é semelhante. Há uma
tendência de redução no valor da temperatura máxima do ar interior em função do
aumento da espessura da camada de concreto, ou seja, do aumento da capacidade
térmica da parede. Há algumas peculiaridades na resposta térmica dos recintos que
dependem do tipo de parede e do tipo de planta.
6.1.3.1 Paredes de concreto com espessura variável e 5 cm de poliestireno
expandido na face externa da fachada (C)
Nos ambientes com paredes de concreto com espessura variável e camada
de 5 cm poliestireno expandido na face externa da fachada (C) (Figura 6.10 e 6.11),
ocorre uma redução significativa na temperatura máxima do ar interior em função do
aumento da espessura da camada de concreto das paredes nas seguintes
situações: nos ambientes ocupados com ventilação de 1 Ren/h e em recintos
desocupados ou com ventilação de 5 Ren/h e paredes de espessura de até 0,15 m
ou capacidade térmica de até 350 kJ/(m².K), em planta compartimentada ou planta
livre. Nas demais circunstâncias há reduções menos significativas no valor desta
grandeza em virtude do aumento da espessura da camada de concreto das paredes.
6.1.3.2 Paredes de concreto com espessura variável e 5 cm de poliestireno
expandido na face interna da fachada (D)
Em ambientes com paredes de concreto com espessura variável e 5 cm
poliestireno expandido na face interna da fachada (D) (Figuras 6.12 e 6.13), há
redução significativa no valor máximo da temperatura do ar em função do aumento
da espessura da camada de concreto da parede somente nos recintos em planta
compartimentada com alta ocupação e baixa taxa de ventilação. Nas demais
situações há uma redução significativa no valor máximo da temperatura do ar interior
com camada de concreto com espessura de até 0,15 m. Acima dessa espessura há
reduções pouco significativas no valor dessa grandeza.
6.1.3.3 Paredes de espessura variável da camada de concreto e de poliestireno
expandido (E)
Com fachadas mistas de concreto e poliestireno expandido, com espessuras
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variáveis das camadas dos dois materiais (E) (Figuras 6.14 e 6.15), há uma redução
significativa no valor máximo da temperatura do ar interior em recintos ocupados
com taxa de ventilação de 1 Ren/h, com espessura da camada de concreto maior do
que 0,15 m. Isso é válido para os dois tipos de planta. Com espessuras da camada
de concreto entre 0,02 e 0,15 cm, ocorrem diferentes comportamentos térmicos em
virtude do tipo de planta: em ambientes com planta compartimentada há uma
redução pouco significativa na temperatura máxima diária do ar interior e, em
recintos em planta livre, há um aumento no valor da temperatura máxima do ar
interior.
Nos demais ambientes, a temperatura máxima do ar interior decresce de
modo mais significativo com paredes de até 0,15 m de espessura da camada de
concreto. Com espessuras acima desse valor, não há reduções adicionais no valor
da referida grandeza.
6.1.3.4 Paredes de concreto: monolíticas (B) e mistas (C, D e E)
Na Figura 6.16 são indicados valores máximos da temperatura do ar em
ambientes com área de piso de 12 e 60 m², com paredes monolíticas de concreto
(B) e com fachada mista (C, D e E), em função da espessura da camada de
concreto. Os ambientes têm alta ocupação e taxa de ventilação de 5 Ren/h.

(B)

Figura 6.16 – Temp. máxima do ar interior em função da espessura da camada de concreto das paredes, alta
ocupação e taxa de ventilação de 5 Ren/h, escritórios com área de piso de 12 m² (esquerda) e de 60 m² (direita)

Considerando-se componentes com espessuras convencionais, com o uso de
paredes mistas, os menores valores da temperatura máxima do ar interior foram
obtidos com paredes de camada de concreto com 15 cm de espessura ou
capacidade térmica de 350 kJ/(m².K). Mesmo nessas circunstâncias, têm-se uma
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temperatura máxima do ar interior de 35,5 a 37 oC. Nas mesmas condições, com o
uso de paredes monolíticas de concreto (B), sem material isolante térmico na
fachada, são obtidos valores da temperatura máxima do ar interior de 34,5 a 35 oC.
Isso evidencia que a presença de material isolante térmico na fachada,
especialmente em escritórios ocupados, pode acarretar em um aumento nos valores
da temperatura máxima do ar interior. Esses materiais dificultam a absorção de calor
pela camada de concreto, principalmente quando alocados na face interna da
fachada. Como efeito, o ambiente apresenta uma resposta térmica semelhante ao
de um ambiente com componentes de menor capacidade térmica.
Mesmo havendo uma redução da capacidade térmica da fachada em
decorrência da posição do material isolante térmico, esta grandeza não é nula,
conforme indicado na forma de calcular essa grandeza na Norma NBR 15575. Se
assim o fosse, o comportamento térmico do ambiente seria mais semelhante ao dos
ambientes com paredes de poliestireno expandido (A), o que não ocorre. Há de se
efetuar maiores estudos para mensurar essa grandeza, com destaque à situação em
que há isolantes térmicos voltados para o interior dos ambientes e, eventualmente,
indicar uma revisão da norma que estabelece o método de cálculo (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Nos ambientes com planta livre, a posição dos isolantes térmicos na fachada
é mais relevante na sua resposta térmica do que nos escritórios com planta
compartimentada. Nesse caso, os recintos não têm a contribuição da capacidade
térmica das paredes internas para absorver o calor dissipado por pessoas e
equipamentos.
Considerando-se componentes construtivos que não são comuns na
construção civil, nos escritórios com fachadas mistas em planta compartimentada,
há uma redução significativa no valor máximo da temperatura do ar interior, com
paredes com espessura da camada de concreto maior do que 30 cm, com isolante
térmico na face externa da fachada. Nos recintos em planta livre esse efeito é menos
significativo.

6.1.4 Fachada de concreto e divisórias em gesso acartonado (F)
Na Figura 6.17 são apresentados os valores máximos das temperaturas do ar
no interior de ambientes de 12 m² de área de piso, em planta compartimentada, com
fachada de concreto e divisórias internas em gesso acartonado (F) em função da
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capacidade térmica das paredes de concreto.

Figura 6.17 – Temperatura máxima do ar interior em função da espessura da camada de concreto da fachada,
paredes internas em gesso acartonado, escritório com área de piso de 12 m²

Observa-se que a resposta térmica dos ambientes é semelhante à dos
ambientes em planta livre com paredes de concreto (B) (Figura 6.9), ou seja, à
medida que aumenta a capacidade térmica das paredes, há uma redução no valor
da temperatura máxima do ar interior, com paredes de capacidade térmica de até
350 kJ/(m².K). A partir desse valor, acréscimos na capacidade térmica das paredes
produzem alterações pouco significativas na temperatura máxima do ar interior em
ambientes desocupados ou com taxa de ventilação de 5 Ren/h. Em ambientes com
alta ocupação e 1 Ren/h, ocorre um aumento no valor da temperatura máxima do ar
interior.
Esses resultados evidenciam que as paredes internas de gesso acartonado
(F), por terem capacidade térmica significativamente inferior à da fachada,
proporcionam maior valor da temperatura máxima do ar interior e maior amplitude
diária em comparação com um ambiente de mesma geometria com todas as
paredes de concreto (B). Isso é ilustrado também na Figura 6.18, em que são
indicados valores horários da temperatura do ar exterior e no interior de ambientes
com área de piso de 12 m², com todas as paredes de concreto (B) e com paredes de
fachada em concreto e divisórias internas em gesso acartonado (E).
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Figura 6.18 – Perfil horário da temperatura do ar exterior e no interior de escritório com área de piso de 12 m²,
com paredes de concreto (B) e com fachada de concreto e paredes internas em gesso acartonado (F), com
ventilação de 5 Ren/h, ambientes com e sem ocupação.

6.1.5 Todos os tipos de paredes
Nas Figuras 6.19 e 6.20 são apresentados gráficos em três dimensões que
indicam a temperatura máxima do ar no interior de ambientes com 12 m² de área de
piso, em planta compartimentada, em função da resistência térmica e da capacidade
térmica da fachada. Nas Figuras 6.21 e 6.22 são indicadas as mesmas grandezas
para escritórios em planta livre, com 60 m² de área de piso.

Poliestireno
expandido
Divisórias de gesso
Temperatura máxima

Mistas

do ar interior (oC)

Concreto
Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Resistência térmica
(m².K/W)

Figura 6.19 – Temperatura máxima do ar interior em relação à capacidade térmica e à resistência térmica das
paredes em escritório com área de piso de 12 m², planta compartimentada, com alta ocupação e taxa de
ventilação de 5 Ren/h
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Temperatura máxima
do ar interior (oC)

Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Resistência térmica
(m².K/W)

Figura 6.20 – Tendência da temp. máxima do ar interior em relação à capacidade térmica e à resistência térmica
das paredes em escritório com área de piso de 12 m², planta compartimentada, com alta ocupação e taxa de
ventilação de 5 Ren/h

Poliestireno
expandido

Temperatura máxima

Mistas

do ar interior (oC)

Concreto
Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Resistência térmica
(m².K/W)

Figura 6.21 – Temperatura máxima do ar interior em relação à capacidade térmica e à resistência térmica das
paredes em escritório com área de piso de 60 m², planta livre, com alta ocupação e taxa de ventilação de 5
o
Ren/h (Temperatura em C, Capacidade térmica em kJ/(m².K) e resistência térmica em m².K/W)
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Temperatura máxima
do ar interior (oC)

Capacidade térmica
(kJ/(m².K))

Resistência térmica
(m².K/W)

Figura 6.22 – Tendência da temperatura máxima do ar interior em relação à capacidade térmica e à resistência
térmica das paredes em escritório com área de piso de 60 m², planta livre, com alta ocupação e taxa de
ventilação de 5 Ren/h

De modo geral, o desempenho térmico dos ambientes melhora à medida que
se aumenta a capacidade térmica das paredes, o que não ocorre com o aumento
mais significativo somente da sua resistência térmica (Figuras 6.19 a 6.22). Nos
escritórios com planta compartimentada (Figuras 6.19 e 6.20), isso é válido
especialmente, nos casos em que as paredes internas e externas têm capacidade
térmica significativa, contribuindo para o aumento da inércia térmica dos ambientes,
o que

reduz a temperatura máxima do ar interior. Esses resultados estão em

concordância com os obtidos por outros autores como Papst (1999); Dornelles
(2004); Brito et al. (2011); Ogoli (2003) e Gregory et al. (2008), com relação à inércia
térmica de ambientes não climatizados.
Com divisórias internas leves, como as de gesso acartonado, a inércia
térmica do ambiente é reduzida de tal modo, que seu comportamento térmico tornase similar ao de um ambiente sem paredes internas. Autores como Gregory et al.
(2008) e Brito et. al. (2011) também obtiveram resultados semelhantes.
A inércia térmica também é reduzida nos casos em que são acrescidos
materiais isolantes térmicos nas fachadas de recintos com alta ocupação,
especialmente nos casos em que a capacidade térmica da parede é menor que
1500 kJ/(m².K) e o isolante térmico é alocado na face interna da parede. Resultados
análogos foram obtidos por autores como Akutsu e Vittorino (1990); Akutsu, Brito e
Chiepe (2012); Zhou et al. (2008); Orosa e Oliveira (2012) e Di Perna et al. (2011).
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Os ambientes que obtiveram melhor desempenho térmico - menor valor da
temperatura máxima do ar interior - são compostos por paredes com capacidade
térmica da ordem de 2450 kJ/(m².K), e resistência térmica de 0,08 m².K/W a 26
m².K/W, na fachada. Porém, tais características não estão disponíveis atualmente
em componentes construtivos, servindo apenas como referência no desenvolvimento
de novos materiais que possam contribuir para a redução da demanda por
climatização de ambientes.
Tratando-se de componentes com espessuras disponíveis na construção civil
atual, aqueles com capacidade térmica da ordem de 350 kJ/(m².K) e resistência
térmica de 0,08 m².K/W resultaram em ambientes com melhor desempenho térmico.
Nessa situação, nos ambientes com área de piso de 12 m², alta ocupação e com
ventilação de 5 Ren/h é obtida temperatura máxima do ar interior de 34,5 oC, valor
2,5 oC acima da temperatura máxima do ar exterior, com maior potencial de se obter
melhorias no desempenho térmico do ambiente com o aprimoramento do projeto
arquitetônico da edificação.
Nos escritórios em planta livre, o desempenho térmico dos ambientes melhora
somente com paredes de capacidade térmica até 350 kJ/(m².K) e resistência térmica
até 0,08 m².K/W (Figuras 6.21 e 6.22). Com valores maiores destas grandezas não
há alteração significativa na sua resposta térmica.

6.2 ETAPA 1: Efeito da geometria
Neste item são indicados os resultados obtidos quanto ao efeito da geometria
na resposta térmica de recintos com diferentes valores da área de piso e do
indicador Af/V (razão entre a área na fachada e o volume do ambiente), em um dia
típico de verão. Os resultados foram subdivididos em grupos, considerando as
tendências gerais do comportamento térmico dos recintos em relação à capacidade
térmica das paredes (acima ou abaixo de 100 kJ/(m².K)) e à sua ocupação.

6.2.1 Ambientes desocupados: paredes com capacidade térmica menor
que 100 kJ/(m².K)
Em ambientes desocupados com paredes de capacidade térmica menor que
100 kJ/(m².K), a temperatura máxima do ar interior tende a elevar-se em função do
aumento da área da fachada em relação ao volume do ambiente (Af//V),
especialmente com paredes feitas de materiais isolante térmicos, como indicado nos
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exemplos das Figuras 6.23 e 6.24. Nestas figuras são apresentados os valores da
temperatura máxima do ar interior em função do indicador Af/V, em recintos
desocupados em planta compartimentada e em planta livre. Os recintos têm área de
piso entre 12 m² e 480 m², sendo o indicador Af/V inversamente proporcional à área
de piso do recinto. São compostos por paredes de capacidade térmica menor que
100 kJ/(m².K), com taxa de ventilação de 1 e 5 Ren/h.

Figura 6.23 – Temp. máx. do ar interior em relação a Af/V, paredes de poliestireno expandido R = 0,52 m².K/W,
sem ocupação

Figura 6.24 – Temp. máx. do ar interior em relação a Af/V, paredes de concreto, C = 50 kJ/(m².K) e R = 0,012,
sem ocupação

De modo geral, o comportamento térmico dos ambientes é decorrente da
baixa capacidade térmica das paredes, resultando em ambiente com baixa inércia
térmica, mais suscetível às influências das condições climáticas exteriores. Assim,
independentemente do tipo de planta, livre ou compartimentada, um aumento da
área da fachada em relação ao volume do ambiente representa maiores ganhos de
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calor durante o dia devido à radiação solar, que não são, necessariamente,
compensados por perdas de calor durante o período noturno.

6.2.2 Ambientes ocupados: paredes com capacidade térmica menor que
100 kJ/(m².K)
Nas Figuras 6.25 e 6.26 são indicados os valores máximos diários da
temperatura do ar interior em função do indicador Af/V, em ambientes com alta
ocupação e área de piso de 12 m² a 480 m², com paredes de capacidade térmica
menor que 100 kJ/(m².K), com ventilação a uma taxa de 1 e 5 Ren/h.
Nos ambientes ocupados, com paredes de baixa capacidade térmica e taxa
de ventilação de 1 Ren/h, à medida que aumenta a área da fachada em relação ao
volume do ambiente, ocorre uma redução no valor da temperatura máxima do ar
interior. Nesses casos, a ocupação tem papel mais significativo na resposta térmica
do ambiente do que a interação do sistema construtivo com o clima do local e um
aumento da área da fachada proporciona maiores perdas de calor nos períodos em
que a temperatura do ar exterior é menor do que a temperatura do ar interior.
Com ventilação de 5 ren/h, embora os ambientes apresentem menores
valores da temperatura máxima do ar interior em comparação com a situação com
taxa de ventilação de 1 Ren/h, há variações pouco significativas no valor da
temperatura máxima do ar interior em função do aumento do valor do indicador Af/V.

Figura 6.25 – Temp.a máx. do ar interior em relação a Af/V, com paredes de concreto (B), com R = 0,012 m².K/W
e C = 50 kJ/(m².K), com ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à direita)
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Figura 6.26 – Temperatura máxima do ar interior em relação a Af/V, com paredes de de poliestireno expandido
(A), R = 0,52 m².K/W, com ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à direita)

6.2.3 Ambientes ocupados e desocupados: paredes com capacidade
térmica maior que 100 kJ/(m².K)
Nas Figuras 6.27 a 6.30, são indicados os valores máximos diários da
temperatura do ar interior em função do indicador Af/V, em ambientes com paredes
maciças de concreto ou mistas de concreto e poliestireno expandido, com
capacidade térmica acima de 100 kJ/(m².K), com ou sem ocupação.

Figura 6.27 – Temp. máxima do ar interior em relação a Af/V, com paredes de concreto (B), com R = 0,08
m².K/W e C = 350 kJ/(m².K), sem ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à direita)
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Figura 6.28 – Temp. máxima do ar interior em relação a Af/V, paredes mistas na fachada (C), R = 1,33 m².K/W e
C = 350 kJ/(m².K), sem ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à direita)

Em ambientes com paredes de capacidade térmica maior que 100 kJ/(m².K),
o ambiente apresenta maior inércia térmica em comparação com aqueles de
paredes mais leves, tendo a sua resposta térmica afetada de modo menos
significativo pela interação do sistema construtivo com o clima exterior, seja com ou
sem ocupação, como apresentado nas Figuras 6.27 a 6.30. Nessa circunstância,
embora um aumento na área da fachada em relação ao volume do ambiente
proporcione maiores ganhos de calor durante o dia, contribui para que ocorra maior
perda de calor no período noturno.

Figura 6.29 – Temperatura máxima do ar interior em relação a Af/V, com paredes de concreto (B), com R = 0,08
m².K/W e C = 350 kJ/(m².K), com ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à direita)
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Figura 6.30 – Temperatura máxima do ar interior em relação a Af/V, com paredes de concreto e mistas na
fachada (C), com R = 1,33 m².K/W e C = 350 kJ/(m².K), com ocupação, 1 ren/h (à esquerda) e 5 Ren/h (à
direita)

6.3 ETAPA 2: Efeito da geometria (análises complementares)
Nesse item são apresentados os resultados complementares à Etapa 1
quanto ao efeito da geometria na resposta térmica dos ambientes, com dois tipos de
parede (capacidade térmica de 50 kJ/(m².K) e de 350 kJ/(m².K)), com alta ocupação
e ventilação de 5 Ren/h, considerando-se recintos em planta compartimentada e em
planta livre expostos às condições climáticas de um dia típico de verão.
Os recintos em planta compartimentada têm as seguintes características:
 A mesma área de piso e volume, mas diferentes valores do indicador
Af/V (item 6.3.1);
 Diferentes áreas de piso e volumes, mas com os mesmos valores do
indicador Af/V (item 6.3.2);
Os recintos em planta livre apresentam (item 6.3.3):
 A mesma área de piso e volume, mas diferentes valores do indicador
Af/V. Nesse caso, são consideradas também várias situações de área
das janelas nas fachadas oeste, norte e leste, mantendo-se a área
envidraçada total em 15% da área de piso do ambiente.

6.3.1 Planta compartimentada: área de piso e volume iguais, diferentes
valores de Af/V
Nas figuras 6.31 a 6.34 são indicados os valores máximos diários da
temperatura do ar no interior dos ambientes em função do indicador Af/V, com dois
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tipos de paredes.

Figura 6.31 – Temp. máx. do ar interior, ambientes com área de piso de 12 m², diferentes valores de Af/V,
paredes com C = 350 kJ/(m².K) (à esquerda) e paredes com C = 50 kJ/(m².K) (à direita), 5 Ren/h

Na Figura 6.31 as referidas grandezas referem-se a recinto com área de piso
de 12 m² e volume de 36 m³. Observa-se que, nesse caso, não há diferenças
significativas na resposta térmica dos ambientes, com o aumento do indicador Af/V.
Em escritórios com área de piso de 24 m² e volume de 72 m³ (Figura 6.32) com
paredes de alta capacidade térmica há uma redução significativa no valor da
temperatura máxima do ar interior, da ordem de 0,5 oC, comparando-se as situações
extremas, ou seja, com menor e maior área na fachada em relação ao volume do
ambiente (Af/V = 0,13 e Af/V = 0,33, respectivamente). Com paredes de baixa
capacidade térmica, ao contrário, há um aumento no valor da temperatura máxima
do ar interior em função do aumento de Af/V, da ordem de 0,8 oC.

Figura 6.32 – Temp. máx.do ar interior, ambientes com área de piso de 24 m², diferentes valores de Af/V, 5
Ren/h
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Nos escritórios com área de piso de 48 m² e 96 m², com volume de 144 e 288
m³, (Figuras 6.33 e 6.34), nos ambientes com paredes de alta capacidade térmica,
também há uma redução significativa no valor da temperatura máxima do ar interior,
da ordem de 0,7 oC e 1 oC, respectivamente, comparando-se as situações com
menor e maior valor de Af/V (Af/V = 0,08 e Af/V = 0,25). Com paredes de baixa
capacidade térmica, há variações pouco significativas nessa grandeza (abaixo de
0,5 oC).

Figura 6.33 – Temp. máxima do ar interior, ambientes com área de piso de 48 m², diferentes valores de Af/V, 5
Ren/h

Figura 6.34 – Temp. máxima do ar interior, ambientes com área de piso de 96 m², diferentes valores de Af/V, 5
Ren/h

6.3.2 Planta compartimentada: área de piso e volume diferentes, valores
do indicador Af/V iguais
Na Figura 6.35 são indicados os valores da temperatura máxima do ar interior
em função do volume do ambiente e dos valores de Af/V, com paredes de
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capacidade térmica de 50 e 350 kJ/(m².K).

Figura 6.35 – Temperatura máxima do ar interior em ambientes com diferentes volumes diferentes valores de
Af/V, 5 Ren/h

Com paredes de capacidade térmica de 350 kJ/(m².K), de modo geral, a
temperatura máxima do ar interior reduz-se à medida que se diminui o volume do
recinto e se aumenta o valor do indicador Af/V. O efeito de alterações no valor desse
indicador é mais significativo em recintos com maior volume. Observa-se que a
temperatura máxima do ar interior é menor em ambientes com indicador Af/V de
0,25 a 0,33.
Com paredes de baixa capacidade térmica, o efeito de variações no indicador
Af/V na sua resposta térmica é menos significativo. Além disso, há tendência de
elevação do valor da temperatura máxima do ar interior em função do aumento do
volume do ambiente e do indicador Af/V.

6.3.3 Planta livre: área de piso e volume iguais, diferentes valores do
indicador Af/V, mesma área envidraçada na fachada oeste
Na Figura 6.36 são apresentados os valores máximos diários das
temperaturas do ar interior em ambientes em planta livre com área de piso de 120
m² e volume de 360 m³, em função do indicador Af/V.
Observa-se que, à medida que aumenta a área na fachada em relação ao
volume do ambiente (Af/V), há uma redução significativa no valor da temperatura
máxima do ar interior, da ordem de 1,5 oC entre as situações de menor e maior valor
de Af/V (Af/V = 0,07 e Af/V = 0,32, respectivamente), para os dois tipos de paredes.
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Além disso, a temperatura máxima do ar interior é menor com as paredes de maior
capacidade térmica. Essas questões são ilustradas também na Figura 6.37. Nesta
figura são apresentados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior
de ambientes com os dois tipos de paredes, com valores do indicador Af/V de 0,07 e
0,32, respectivamente.

Figura 6.36 – Temp.a máx. do ar interior, ambientes com área de piso de 120 m², dif. valores de Af/V, 5 Ren/h

Figura 6.37 – Temp. horária do ar interior em ambientes com área de piso de 120 m², vários valores de Af/V, C =
50 kJ/(m².K) e R = 0,012 m².K/W (à esquerda), C = 350 kJ/(m².K) e R = 0,08 m².K/W (à direita), 5 Ren/h

6.3.4 Planta livre: área de piso e volume iguais, diferentes valores do
indicador Af/V e da área envidraçada na fachada oeste
Na Figura 6.38 são apresentados os valores máximos diários das
temperaturas do ar interior em ambientes em planta livre com área de piso de 120
m² e volume de 360 m³, em função do indicador Af/V, para diferentes áreas
envidraçadas na fachada oeste, com paredes de capacidade térmica de 50 e 350
kJ/(m².K).
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Figura 6.38 – Temp. máx. do ar interior, área de piso de 120 m², diferentes valores de Af/V, várias proporções de
área envidraçada na fachada oeste, 5 Ren/h

Ocorre uma redução no valor da temperatura máxima do ar no interior do
ambiente à medida que se aumenta a área da fachada em relação ao seu volume e
se reduz a área envidraçada na fachada oeste. Considerando-se o mesmo valor de
Af/V há diferenças da ordem de 0,7 oC entre as situações com maior e menor área
envidraçada na fachada oeste, com paredes de capacidade térmica de 350
kJ/(m².K). Em situação correlata com paredes de capacidade térmica de 50
kJ/(m².K), essa diferença é da ordem de 0,5 oC. Isso também pode ser verificado na
Figura 6.39, em que são indicados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e
no interior de ambientes com Af/V = 0,27 e várias porcentagens de área envidraçada
na fachada oeste.

Figura 6.39 – Temp. horária do ar interior, Af/V = 0,27, várias proporções de área envidraçada na fachada oeste,
C = 50 kJ/(m².K) e R = 0,012 m².K/W (à esquerda), C = 350 kJ/(m².K) e R = 0,08 m².K/W (à direita), 5 Ren/h
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6.3.5 Comentários
De modo geral, em escritórios com paredes de capacidade térmica
significativa, com mesmo volume e alta ocupação, quanto maior for a área na
fachada, menor tende a ser a temperatura máxima do ar interior. Isso confirma as
tendências observadas na etapa 1, quanto ao efeito da geometria na resposta
térmica do recinto, ou seja, maior área da fachada em relação ao volume do
ambiente proporciona maiores ganhos de calor durante o dia, mas contribui para que
haja maior perda de calor no período noturno, dependendo do tipo de parede.
Isso significa que projetar ambientes estreitos e profundos, em que há
somente uma fachada exposta à radiação solar, não é a melhor alternativa para
escritórios ventilados naturalmente do ponto de vista de seu desempenho térmico.
Nessa situação, a única fachada deve conter a totalidade da área envidraçada
exigida por legislações, para iluminação e ventilação, o que reduz o efeito da área
opaca da fachada na resposta térmica do ambiente. Além disso, plantas profundas,
em locais como São Paulo, dificultam as perdas do calor decorrentes da interação
entre a envoltória e o clima do local e o calor dissipado internamente por pessoas e
equipamentos, piorando as condições térmicas em seu interior.
Os ambientes com maior potencial para proporcionar condições térmicas mais
próximas daquelas que são adequadas ao ser humano foram aqueles com
proporção da área da fachada em relação ao volume do ambiente de 0,25 a 0,38,
especialmente com paredes de capacidade térmica de 350 kJ/(m².K) e volume de
até 360 m³ (área de piso de 120 m²). Todavia, mesmo nessas situações, utilizandose os dados climáticos de um dia típico de verão da cidade de São Paulo, a
temperatura máxima do ar interior está acima da temperatura máxima de referência
para o conforto térmico humano adotado neste trabalho (29 oC).
Esses resultados quanto à resposta térmica de ambientes em função de sua
geometria são concordantes com o disposto por Gratia e Herde (2002) e Ferrari
(2007). Os referidos autores estudaram o desempenho térmico e energético de
edificações expostas a climas com predomínio de condições de inverno, com
demanda para aquecimento de ambientes. Apontam que é necessário reduzir a área
da envoltória exposta ao clima exterior em relação ao volume do ambiente, para
evitar perdas de calor para o ambiente externo. Embora esses estudos tenham
contextos climáticos distintos dos abordados neste trabalho, há aspectos comuns a
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serem destacados, ou seja: quanto maior a área da envoltória exposta ao clima
exterior maior pode ser a perda de calor do ambiente interno para o externo,
dependendo do clima do local.

6.4 ETAPA 3: Efeito da cor da fachada e do sombreamento de
aberturas
De modo geral, há uma redução dos valores máximos diários das
temperaturas do ar no interior dos ambientes com acabamento externo das paredes
em cores claras, com o sombreamento das aberturas por meio de uma sacada, e
com a combinação das suas situações. O efeito da cor da fachada e do acréscimo
de elementos de sombreamento de aberturas tem efeito mais significativo na
resposta térmica de escritórios com paredes mais leves, com menor área de piso e
maior valor do indicador Af/V. Para ilustrar essas questões, são apresentados
exemplos da resposta térmica de recintos nas Figuras 6.40 a 6.43. Nas Figuras 6.40
e 6.41 são indicados os perfis diários das temperaturas do ar exterior e no interior de
ambientes com 12 m² de área de piso e Af/V = 0,25, expostos às condições
climáticas de um dia típico de verão da cidade de São Paulo. São consideradas três
cores no acabamento externo das paredes, escritórios sem elementos de
sombreamento de aberturas e com esses dispositivos, com paredes de capacidade
térmica de 50 e 350 kJ/(m².K) e taxa de ventilação de 5 Ren/h. Nas Figuras 6.42 e
6.43 são apresentados esses elementos para recinto com área de piso de 96 m² e
indicador Af/V igual a 0,08.

Figura 6.40 – Perfil das temp. do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, 5 Ren/h, alta
ocupação, verão, paredes de concreto C = 350 kJ/(m².K) e 50 kJ/(m².K)
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Figura 6.41 – Perfil das temp. do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, 5 Ren/h, alta
ocupação, com sombreamento de aberturas por sacada, verão, paredes de concreto C = 350 kJ/(m².K) e 50
kJ/(m².K)

Figura 6.42 – Perfil das temp. do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, 5 Ren/h, alta
ocupação, no dia típico de verão, paredes de concreto C = 350 kJ/(m².K) e 50 kJ/(m².K)

Nos escritórios com 12 m² de área de piso, há uma redução da ordem de 2 oC
no valor máximo da temperatura do ar interior comparando-se os resultados obtidos
em recintos com paredes em cor escura e em cor clara, com capacidade térmica de
350 kJ/(m².K). Com paredes de menor capacidade térmica, essa redução é da
ordem de 4

o

C. O acréscimo de elementos de sombreamento de aberturas

proporciona reduções adicionais da ordem de 1 e 2 oC, com as paredes mais
pesadas e mais leves, respectivamente.
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Figura 6.43 – Perfil das temp. do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, 5 Ren/h, alta
ocupação, com sombreamento de aberturas por sacada, verão, paredes de concreto C = 350 kJ/(m².K) e 50
kJ/(m².K)

Nos escritórios com 96 m² de área de piso, o efeito da cor da fachada na
resposta térmica do ambiente é menos significativo, principalmente com paredes
mais pesadas. Nesse caso, o sombreamento das aberturas proporciona uma
redução adicional no valor máximo diário da temperatura do ar interior, da ordem de
1 oC, comparando-se situações com e sem este dispositivo.
Os menores valores horários das temperaturas do ar interior são obtidos
recintos com 12 m² de área de piso, com paredes claras, de capacidade térmica de
350 kJ/(m².K) e janelas sombreadas por sacada. Entretanto, mesmo nessa situação
a temperatura máxima diária do ambiente supera o valor máximo de referência, de
29 oC, para o conforto térmico dos usuários.

6.5 ETAPA 4: Efeito da escolha da temperatura de referência do
projeto
6.5.1 Escritórios não climatizados
A resposta térmica dos recintos expostos às condições climáticas de um ano
típico, apresentam as mesmas tendências observadas nos dias típicos de projeto.
Nos ambientes com alta ocupação, dependendo do tipo de parede e de sua
geometria, pode haver demanda para resfriamento dos recintos praticamente o ano
todo, sendo o verão, o período mais crítico. Além disso, observou-se que recintos
com menor área de piso e maior área na fachada em relação ao seu volume (Af/V)
proporcionam menor amplitude diária e menores valores horários da temperatura do
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ar interior. Essas questões podem ser observadas nos exemplos indicados nas
Figuras 6.44 a 6.47.
Nas Figuras 6.44 e 6.45 são apresentados os perfis anuais das temperaturas
do ar exterior e no interior de ambientes com área de piso de 12 m², indicador Af/V =
0,25, com paredes de capacidade térmica de 50 e 350 kJ/(m².K), respectivamente,
com acabamento em cores claras. Os ambientes foram simulados com alta
ocupação, dispositivos de sombreamento de aberturas, ventilação a uma taxa de 1
Ren/h em junho, julho e agosto e 5 Ren/h nos outros meses. Nas Figuras 6.46 e
6.47 são apresentados os mesmos elementos para um ambiente com área de piso
de 96 m², com indicador Af/V = 0,08.

Figura 6.44 – Perfil anual das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso,
1 Ren/h em junho, julho e agosto e 5 Ren/h nos outros meses, paredes com C = 350 kJ/(m².K)

Figura 6.45 – Perfil anual das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso,
1 Ren/h em junho, julho e agosto e 5 Ren/h nos outros meses, paredes com C = 50 kJ/(m².K)
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Figura 6.46 – Perfil anual das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso,
1 Ren/h em junho, julho e agosto e 5 Ren/h nos outros meses, paredes com C = 350 kJ/(m².K)

Figura 6.47 – Perfil anual das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96m² de área de piso,
1 Ren/h em junho, julho e agosto e 5 Ren/h nos outros meses, paredes com C = 50 kJ/(m².K)

Quanto menor for a área de piso dos recintos e quanto maior for o valor do
indicador Af/V, maior é inércia térmica do recinto, especialmente com paredes de
capacidade térmica igual a 350 kJ/(m².K), com acabamento em cores claras,
ventilação de 5 Ren/h e elementos de sombreamento de aberturas (Figura 6.44).
Nessas situações, os valores diários das temperaturas do ar interior enquadram-se
na faixa de conforto térmico (19 a 29 oC) com maior frequência durante o ano, em
comparação com os casos em que são utilizadas paredes mais leves (com
capacidade térmica de 50 kJ/(m².K)) ou recintos com maior dimensão (Figuras 6.46
e 6.47).

162
Para ilustrar em maiores detalhes o efeito do sombreamento das aberturas e
do aumento da ventilação, bem como do aumento da capacidade térmica das
paredes e do indicador Af/V na resposta térmica dos ambientes, nas Figuras 6.48 a
6.51, também são indicados os perfis mensais das temperaturas do ar exterior e no
interior de recintos com área de piso de 12 m² (Af/V = 0,25), com paredes de 50 e
350 kJ/(m².K), taxa de ventilação de 1 e 5 Ren/h, com e sem sombreamento por
meio de uma sacada. Nas Figuras 6.52 a 6.55 são apresentados esses elementos
para ambiente com área de piso de 96 m² (Af/V = 0,08).

Figura 6.48 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, 1
o
Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de fevereiro

Figura 6.49 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, com
o
sacada, 5 Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de fevereiro

Figura 6.50 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, 1
o
Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de julho
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Figura 6.51 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 12 m² de área de piso, com
o
sacada, 1 Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de julho

Figura 6.52 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, 1
o
Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de fevereiro

Figura 6.53 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, com
o
sacada, 5 Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de fevereiro

Figura 6.54 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, 1
o
Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de julho
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Figura 6.55 – Perfil das temperaturas do ar exterior e no interior dos ambientes com 96 m² de área de piso, com
o
sacada, 1 Ren/h, faixa de conforto térmico entre 19 e 29 C, no mês de julho

6.5.1.1 Porcentagem de horas do ano em desconforto térmico e graus hora de
resfriamento e aquecimento
Na Figura 6.56 é indicada a porcentagem de horas do ano em que os
escritórios com alta ocupação, com área de piso de 12 a 480 m², apresentam
temperatura do ar interior menor do que 19 oC em função da geometria (Af/V), do
tipo de parede, condições de ventilação do ambiente e presença ou ausência de
dispositivos de sombreamento e na Figura 6.57, os graus hora de aquecimento nas
mesmas situações.

o

Figura 6.56 – Quantidade em que a temp. do ar está abaixo de 19 C, ambientes com taxa de ventilação de 1
Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

o

Figura 6.57 – Graus hora de aquecimento tendo como referência a temperatura de 19 C, ambientes com taxa de
ventilação de 1 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)
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A quantidade de horas em que a temperatura do ar interior é menor que a
temperatura mínima de referência (19 oC), varia entre 0 % e 3,6 % das horas do ano,
dependendo do tipo de planta e características da envoltória do escritório, como
indicado na Figura 6.56. Na mesma situação, o número de graus-hora de
aquecimento varia entre 0 e 200 (Figura 6.57).
Observou-se que os ambientes com maior área na fachada em relação ao
seu volume (Af/V) apresentam o maior número de horas em que a temperatura do ar
interior está abaixo do valor de mínimo de referência. Esses ambientes também têm
o maior número de graus-hora de aquecimento. Isso evidencia a ocorrência de maior
perda de calor nesses ambientes durante o período noturno. Todavia, os valores dos
dois indicadores são pouco significativos, especialmente com o uso de paredes com
maior capacidade térmica (350 kJ/(m².K)). Isso acontece em decorrência das fontes
internas de calor nos escritórios proporcionarem o aquecimento necessário do ar do
ambiente para a obtenção de condições de conforto térmico, resultando em
demanda baixa ou nula, para o aquecimento do ar interior com uso de sistemas
artificiais de climatização. Nota-se ainda que, a presença do dispositivo de
sombreamento (sacada) não proporciona redução significativa nos valores dos dois
indicadores, o que é desejável, visto que é um elemento imprescindível para a
melhoria das condições térmicas dos recintos nos períodos mais quentes.
Na Figura 6.58 são apresentadas as porcentagens de horas do ano em que
os escritórios com alta ocupação apresentam temperatura do ar interior acima de
29 oC em função da geometria, do tipo de parede, condições de ventilação do
ambiente e presença ou ausência de dispositivos de sombreamento. Na Figura 6.59
são indicados os graus hora de resfriamento nessas situações.

o

Figura 6.58 – Quantidade de horas em que a temp. do ar está acima de 29 C, ambientes com taxa de ventilação
de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)
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o

Figura 6.59 – Graus hora de resfriamento tendo como referência a temperatura de 29 C, ambientes com
ventilação de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

A quantidade de horas em que a temperatura do ar interior excede o valor da
temperatura máxima de referência para o conforto térmico humano (29 oC) e a
quantidade de graus hora de resfriamento apresentam valores significativos. Em
cerca de 6 % a 90 % das horas do ano, a temperatura do ar interior excede 29 oC,
dependendo da geometria do escritório, do tipo de parede e das condições de
exposição ao clima. Nessas circunstâncias são obtidos valores de graus-hora de
resfriamento, que variam de 200 a 18000.
Tanto a porcentagem de horas do ano em desconforto térmico, quanto o valor
dos graus hora de resfriamento reduzem-se à medida que se aumenta a taxa de
ventilação dos ambientes, acrescenta-se elemento de sombreamento das aberturas,
aumenta-se a área da fachada em relação ao volume do ambiente (Af/V) e reduz-se
a sua área de piso e volume. Além disso, com paredes com maior capacidade
térmica (350 kJ/(m².K)), há reduções adicionais nos valores dos dois indicadores,
especialmente nos graus hora de resfriamento.
O recinto que apresentou melhor desempenho térmico tem 12 m² de área de
piso e Af/V = 0,25, ventilação do ambiente a uma taxa de 5 Ren/h, dispositivo de
sombreamento de aberturas (sacada) e paredes de capacidade térmica de 350
kJ/(m².K). Nessa situação, cerca de 7 % das horas do ano, em que há ocupação, a
temperatura do ar interior excede 29

o

C, com cerca de 200 graus-hora de

resfriamento. Em recintos com maiores dimensões, mas com essas características,
são obtidos valores mais elevados dos dois indicadores, como apresentado na
Tabela 6.1.
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Tabela 6.1 - Porcentagem de horas em desconforto térmico e graus-hora de resfriamento em recintos com
o
paredes de 350 kJ/(m².K), com sacada e ventilação de 5 Ren/h (temperatura de referência de 29 C)
Características do escritório

% de horas em que a
temperatura do ar interior
o
excede 29 C

Graus-hora de resfriamento
(temperatura de referência de 29
o
C)

Área de piso
(m²)

Af/V

7

200

12

0,25

24

0,17

11

455
60

0,38

48

0,13

120

0,27

96

0,08

240

0,19

480

0,13

15

20
22

750

1050
1400

Nas mesmas circunstâncias, com paredes de capacidade térmica de 50
kJ/(m².K), a quantidade de horas em desconforto térmico por sensação de calor é da
ordem de 17 a 25 %, em ambientes com área de piso entre 12 e 480 m²,
respectivamente e a quantidade de graus-hora varia entre 1000 e 1800.
Com a adoção de valores da temperatura de referência para o conforto
térmico abaixo de 29 oC (21 a 27 oC), observam-se elevações dos valores dos dois
indicadores, ou seja, tanto do número de horas em que a temperatura do ar interior
excede a temperatura máxima de referência, quanto do número de graus-hora de
resfriamento, como indicado nas 6.60 a 6.67.

o

Figura 6.60 – Quant. de horas em que a temp. do ar está acima de 27 C, ambientes com taxa de ventilação de 1
e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)
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o

Figura 6.61 – Graus hora de resfriamento, temperatura de referência de 27 C, ambientes com taxa de ventilação
de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

o

Figura 6.62 – Quant. de horas em que a temp. do ar está acima de 25 C, ambientes com taxa de ventilação de 1
e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

o

Figura 6.63 – Graus hora de resfriamento, temperatura de referência de 25 C, ambientes com taxa de ventilação
de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)
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o

Figura 6.64 – Quant. de horas em que a temp. do ar está acima de 23 C, ambientes com taxa de ventilação de 1
e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

o

Figura 6.65 – Graus hora de resfriamento, temperatura de referência de 23 C, ambientes com taxa de ventilação
de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

o

Figura 6.66 – Quant. de horas em que a temp. do ar está acima de 21 C, ambientes com taxa de ventilação de 1
e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)
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o

Figura 6.67 – Graus hora de resfriamento, temperatura de referência de 21 C, ambientes com taxa de ventilação
de 1 e 5 Ren/h, com e sem sacada e paredes com C = 50 kJ/(m².K) e 350 kJ/(m².K)

Com valores de referência da temperatura do ar interior abaixo de 29 oC (21 a
27 oC) mesmo considerando-se a situação em que foram obtidas condições térmicas
mais favoráveis ao conforto térmico humano (ambiente com área de piso de 12 m²,
Af/V = 0,25, ventilação a uma taxa de 5 Ren/h, com sacada e paredes com
capacidade térmica de 350 kJ/(m².K)), a quantidade de horas em que a temperatura
do ar interior excede a temperatura de referência varia de 20 % a 80 % e os graushora de resfriamento variam de 1100 a 10500, conforme indicado na Tabela 6.2.
Tabela 6.2 - Porcentagem de horas em desconforto térmico e graus hora de resfriamento em escritórios com
área de piso de 12 m² e Af/V igual a 0,25, 5 Ren/h, com sacada, paredes claras, com capacidade térmica de 350
o
kJ/(m².K), para temperaturas de referencia abaixo de 29 C

Temperatura de
o
referência ( C)
29
27
25
23
21

% de horas em que a
temperatura do ar interior
excede a referência
7
20
40
60
80

Graus-hora de resfriamento
(conforme a temperatura de
referência)
200
1100
2995
6100
10500

Esses resultados mostram que a escolha da temperatura de referência para o
conforto térmico humano é um fator determinante do potencial de uso de técnicas
passivas para climatização de ambientes, como a inércia térmica e a ventilação
natural. Quanto menor for o valor da temperatura de referência para o conforto
térmico humano utilizado no âmbito do projeto da edificação, maior será a
necessidade de resfriar os ambientes com sistemas artificiais.
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6.5.2 Escritórios Climatizados
6.5.2.1 Carga térmica de resfriamento
Nas Figuras 6.68 a 6.71 são apresentados os valores da carga térmica total
anual, considerando frações sensível e latente, nos ambientes com área de piso de
12 m² a 480 m², com setpoints de 21 a 29 oC.

Figura 6.68 – Carga térmica total anual de resfriamento, ambientes com 12 m² e 24 m² de área de piso

Figura 6.69 – Carga térmica total anual de resfriamento, ambientes com 48 m² e 96 m² de área de piso

Figura 6.70 – Carga térmica total anual de resfriamento, ambientes com 60 m² e 120 m² de área de piso
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Figura 6.71 – Carga térmica total anual de resfr., ambientes com 240 m² e 480 m² de área de piso

Verificou-se que a carga térmica total anual de resfriamento reduz-se à
medida que se aumenta a capacidade térmica das paredes, acrescenta-se o
dispositivo de sombreamento de aberturas e eleva-se o valor do setpoint do sistema
de climatização.
Em escritórios com paredes de capacidade térmica de 50 kJ/(m².K), sem
dispositivos de sombreamento de aberturas e com o setpoint de 21 oC, são obtidos
os maiores valores da carga térmica anual de resfriamento, sendo a situação mais
crítica em termos de consumo de energia para a climatização dos ambientes. Isso
significa que nessas circunstâncias o sistema de resfriamento dos ambientes é
acionado não só por um período maior de horas durante o ano, mas também,
visando retirar maior quantidade de energia dos ambientes para possibilitar que o ar
interior seja mantido no valor especificado no setpoint.
Nas Figuras 6.72 a 6.75 é indicada a redução na carga térmica anual de
resfriamento dos ambientes, em porcentagem, tendo como referência as situações
mais críticas, com maior demanda por resfriamento (setpoint de 21 oC).
Observa-se que a carga térmica anual de resfriamento decresce de modo
mais significativo em função do valor do setpoint do sistema de climatização do que
em função do aumento da capacidade térmica das paredes e do sombreamento de
aberturas. Comparando-se as situações com setpoint de 21 a 29 oC, há uma
redução da ordem de 55 a 85 % no valor da carga térmica anual, dependendo da
geometria do escritório. Por outro lado, o papel das variáveis, como o aumento da
capacidade térmica das paredes e o acréscimo de elementos de sombreamento de
aberturas, têm uma contribuição secundária na redução da carga térmica anual, que
varia de 10 a 25%. A contribuição dessas variáveis é ainda menos significativa
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quanto menor for a área da fachada em relação ao volume do ambiente e, quanto
maior for a sua área de piso ou o volume.

Figura 6.72 – Redução da carga térmica total anual de resfriamento em relação à situação mais crítica (%),
ambientes com 12 m² e 24 m² de área de piso

Figura 6.73 – Redução da carga térmica total anual de resfriamento em relação à situação mais crítica (%),
ambientes com 48 m² e 96 m² de área de piso

Figura 6.74 – Redução da carga térmica total anual de resfriamento em relação à situação mais crítica (%),
ambientes com 60 m² e 120 m² de área de piso
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Figura 6.75 – Redução da carga térmica total anual de resfriamento em relação à situação mais crítica (%),
ambientes com 240 m² e 480 m² de área de piso

6.5.3 Comentários
Esses resultados indicam que, mesmo que o clima da cidade de São Paulo
tenha potencial para proporcionar condições térmicas aceitáveis ao conforto
humano, a escolha da temperatura de referência para o conforto térmico dos
usuários dos escritórios irá determinar o potencial de se utilizar dispositivos de
projeto, como a inércia térmica e a ventilação natural para resfriar esses ambientes.
Em escritórios não climatizados, em situações nas quais seja possível utilizar
uma temperatura máxima do ar interior de 29 oC, há ainda a necessidade de
utilização de sistemas de ar condicionado em até 22% das horas do ano,
dependendo das opções de projeto arquitetônico, como mencionado anteriormente.
Por outro lado, a adoção de valores de referência da temperatura do ar
interior abaixo de 29 oC reduz o potencial de utilização dessas técnicas passivas de
resfriamento de ambientes, visto que a quantidade de horas do ano em que a
temperatura do ar interior é maior do que a temperatura de referência é mais
significativa, assim como a quantidade de graus-hora de resfriamento. Com a
temperatura de referência de 21 oC, por exemplo, é necessário usar sistemas de ar
condicionado em mais de 80 % das horas do ano. Além disso, nessa situação, as
variáveis de projeto exercem papel menos significativo na resposta térmica dos
ambientes, o que reduz a possibilidade de aprimorar o projeto do edifício do ponto
de vista térmico.
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Capítulo 7 Conclusões
Em escritórios naturalmente ventilados, com alta ocupação, expostos às
condições climáticas da cidade de São Paulo, seja considerando dias típicos de
projeto ou um ano típico, têm necessidade de serem resfriados no período de verão
e de inverno. Isso acontece em virtude da ocupação dos ambientes, que exerce
papel significativo na sua resposta térmica.
Entretanto, há situações em que há maior potencial de se obter condições de
conforto térmico em parte significativa de um ano típico, sem o uso de climatização,
em função da inércia térmica do ambiente, o que depende das características do
projeto arquitetônico, como tipo de parede, cor da fachada, geometria do ambiente,
e as condições exposição ao clima, como ventilação dos recintos e a presença de
dispositivos de sombreamento.
Em relação ao tipo de parede, em escritórios sem climatização, com alta
ocupação, considerando-se componentes com espessuras usuais na construção civil
(da ordem de até 25 cm), observa-se que:
 Com paredes monolíticas leves, com capacidade térmica menor que
100 kJ/(m².K), ou paredes feitas de material isolante térmico, são
obtidos ambientes com baixa inércia térmica e condições térmicas
mais inadequadas ao conforto humano;
 De modo geral, a presença de materiais isolantes térmicos nas
fachadas não contribui para a melhoria do desempenho térmico dos
ambientes. Isso acontece mesmo nos casos em que esses materiais
são utilizados em conjunto com elementos de maior capacidade
térmica (capacidade térmica entre 350 kJ/(m².K) e 500 kJ/(m².K));
 Com fachadas mistas (concreto e EPS) independentemente da
posição da camada de material isolante térmico na fachada, ocorre
uma redução da inércia térmica do ambiente em comparação com
uma situação correlata sem esse material. Com a camada de
isolante térmico na face interna da fachada há uma redução
adicional da sua inércia térmica;
 Também ocorre uma diminuição da inércia térmica de ambientes
com

fachadas

pesadas

e

paredes

internas

leves,

cujo

comportamento térmico é similar ao de recintos sem divisórias
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internas;
 Com paredes internas e fachadas com componentes de capacidade
térmica da ordem de 350 kJ/(m².K), são obtidos ambientes com
maior inércia térmica e melhores condições de conforto térmico.
Melhorias adicionais nas condições de conforto térmico do usuário são
obtidas somente com paredes de espessuras não usuais na construção civil
brasileira (acima de 25 cm), em escritórios em planta compartimentada. Isso
acontece com fachadas mistas, com capacidade térmica acima de 950 kJ/(m².K), e
camada de material isolante térmico na sua face externa. Todavia, para ter tal valor
de capacidade térmica é necessário, por exemplo, que a camada de concreto na
parede tenha espessura da ordem de 40 cm. Por questões técnicas e econômicas
seria inviável nos dias atuais construir edifícios com tais características.
Quanto à geometria dos escritórios altamente ocupados, quanto maior for a
razão entre a área da fachada e o seu volume (Af/V) e quanto menor for a área de
piso e volume do recinto, maior é a sua inércia térmica. Isso implica projetar recintos
menores e com menor profundidade em relação à sua largura.
Com referência ao projeto e condições de exposição da edificação ao clima,
com cores claras na fachada, presença de dispositivos de sombreamento (sacada) e
a ventilação dos ambientes a uma taxa mínima de 5 Ren/h, há contribuições para a
melhoria das condições de conforto térmico no interior dos ambientes.
Entretanto, antes de utilizar esses fatores no projeto de um escritório, é
necessário decidir previamente qual seria o valor máximo aceitável da temperatura
do ar interior e se há possibilidade de se obter tal valor em período significativo do
ano sem o uso de ar condicionado. Quanto menor for o valor desejado para a
temperatura máxima do ar interior em relação ao valor máximo da temperatura do ar
exterior, menor será a possibilidade de alcançar o valor de referência somente com
técnicas passivas de climatização. Mesmo com uma taxa de ventilação muito alta,
seria possível apenas igualar a temperatura máxima do ar interior com a temperatura
máxima do ar exterior.
Escritórios concebidos para operarem sem climatização na maior parte
possível do ano, nos quais seja adotado um valor máximo da temperatura do ar
interior da ordem de 29

o

C, precisariam ter os sistemas de ar condicionado
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acionados somente entre 7 e 22% das horas durante um ano típico7 de São Paulo.
Isso representaria uma redução significativa na carga térmica anual de climatização,
de 50 a 80 % menor do que a carga térmica necessária para manter a edificação em
uma temperatura de 21 oC, por exemplo, resultando em economia de energia. Além
disso, se nos períodos em que for realmente necessário climatizar os recintos, ou
seja, quando a interação entre o edifício e o clima não proporcionar condições
térmicas aceitáveis ao conforto humano, também for adotado um valor do setpoint
do sistema de ar condicionado maior do que o usual, pode-se obter uma economia
adicional no consumo de energia em climatização.
Todavia, para que seja adotada uma maior temperatura de referência, é
necessário não só conscientizar usuários da possibilidade de obter conforto térmico
sem sistemas de climatização, mas também proporcionar condições para que isso
aconteça, relacionadas não só à forma de projetar os edifícios, mas também, com
referência ao usuário, como por exemplo, a utilização de roupas com menor
resistência térmica. A adoção de trajes leves, com resistência térmica da ordem de
0,5 Clo em detrimento do terno e gravata, que pode ter resistência térmica de até
1 Clo, pode aumentar a aceitabilidade do usuário a um ambiente com maior
temperatura do ar interior, como indicado em normas específicas nos moldes da
ASHRAE 55, que consideram fatores de adaptabilidade.
Mesmo nos casos em que se opte por climatizar os ambientes o ano todo,
considerando-se que a temperatura do setpoint é mais determinante da carga
térmica de climatização do que outras variáveis arquitetônicas, é necessário levar
em consideração a possibilidade de repensar os valores utilizados como referência
para a temperatura do ar em ambientes de escritórios na cidade de São Paulo.
Com base nos aspectos aqui destacados, no Capítulo 8 são apresentadas
recomendações e critérios para o projeto de edifícios de escritórios na cidade de São
Paulo, visando a obtenção de ambientes de escritórios com menor consumo de
energia em climatização.

7

Alta ocupação, ventilação de 5 Ren/h, sacada, fachadas em cores claras, C = 350 kJ/(m².K).
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7.1 Trabalhos futuros
Identificou-se que em algumas situações, com paredes de capacidade térmica
da ordem de 2400 kJ/(m².K), há reduções adicionais no valor da temperatura
máxima do ar no interior de escritórios alocados em planta compartimentada, o que
poderia contribuir para a melhoria do conforto térmico dos usuários nos ambientes.
Porém, com materiais tradicionais é inviável utilizar componentes com tais
características em virtude da grande espessura que seria necessária para alcançar
tal capacidade térmica.
Dessa forma, em trabalhos futuros, pode ser analisado o uso de componentes
com materiais não convencionais para aumentar a inércia térmica dos ambientes,
como por exemplo, os materiais de mudança de fase ou do termo em inglês Phase
Change Materials – PCMs. Enquanto componentes com materiais comuns podem
absorver e dissipar somente calor na forma sensível, os materiais de mudança de
fase têm contribuição também do calor latente, o que lhes confere uma capacidade
térmica significativamente superior, com espessuras significativamente menores.
Contudo, no Brasil ainda não há disponibilidade de tais materiais no mercado,
sendo necessário identificar as características que eles precisam ter para gerar
contribuições para a melhoria do desempenho térmico e da eficiência energética de
edifícios brasileiros ou até mesmo desenvolver componentes com esse material.
Considerando-se ainda que a inércia térmica possa contribuir para a melhoria
do desempenho térmico de edifícios, seja de escritórios ou edifícios de outros usos,
expostos às condições climáticas de São Paulo ou de outras localidades, podem ser
realizadas pesquisas para verificar em que situações isso pode acontecer, gerando
recomendações de projeto específicas para edifícios de outros usos expostos às
condições climáticas de outros locais.
Quanto aos dados climáticos da cidade de São Paulo, não há informações
quanto à frequência de ocorrência das condições climáticas, tanto nos dias típicos
de projeto de verão e de inverno, constantes na norma NBR 15575, quanto no ano
típico indicado na base de dados do programa EnergyPlus, ambos para simulações
computacionais.
Entretanto, a frequência de ocorrência das condições climáticas utilizadas nas
simulações indica o grau de exigência das avaliações do desempenho térmico e
energético dos edifícios. Quanto menor for sua frequência de ocorrência, mais
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extremas serão as condições climáticas consideradas, o que aumenta o nível de
exigência da avaliação. Atualmente não se tem conhecimento sobre o nível de
exigência das avaliações que são realizadas com base nos dados climáticos
disponíveis atualmente. Caso as condições climáticas do local em que a edificação
for construída sejam mais extremas do que as consideradas na simulação, haverá
uma evidente discrepância entre os resultados obtidos na realidade e na simulação.
Nesse sentido, para reduzir o risco de ocorrer divergências e para que haja
maior precisão dos resultados, podem ser desenvolvidos dados climáticos com
frequência de ocorrência conhecida, dentro do período de tempo considerado para
seu desenvolvimento, propiciando que o avaliador considere vários cenários durante
sua avaliação, o que pode lhe dar maior segurança quanto aos resultados obtidos.
Além disso, é necessário abordar também as mudanças climáticas que têm
ocorrido nos últimos anos, que podem indicar novos comportamentos climáticos do
local. Nesses casos, a seleção de dados mais recentes para compor os arquivos
climáticos de simulações seria mais adequada, para representar esses novos
padrões, o que também requer mais estudos.
Considerando-se ainda que, para economizar energia em climatização pode
ser necessário aumentar os valores tradicionalmente utilizados para a temperatura
dos setpoints e diante de tendências internacionais que apontam para estudos
quanto ao conforto adaptativo, inclusive já presentes na norma ASHRAE 55, abre-se
caminho para a realização de pesquisas brasileiras sobre o conforto térmico dos
usuários e sua aceitabilidade quanto a ambientes com condições térmicas mais
extremas do que as usuais. Isso possibilitaria resultados mais precisos de análises
de edificações quanto ao conforto dos usuários brasileiros.
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Capítulo 8 Recomendações para o projeto de escritórios
com menor consumo de energia em climatização
Neste capítulo são apresentadas recomendações para o projeto de escritórios
que visam reduzir a necessidade de utilizar sistemas de resfriamento de ambientes
expostos às condições climáticas da cidade de São Paulo.

8.1 Considerações iniciais
Considerando-se que as recomendações de projeto desenvolvidas neste
trabalho baseiam-se em estudos da resposta térmica de ambientes com base em
dados climáticos dos quais não se tem informações precisas quanto à sua
frequência de ocorrência, é possível que na prática, seja necessário acionar os
sistemas de climatização por um período do ano maior ou menor do que indicado
neste trabalho, dependendo da ocorrência de condições climáticas mais extremas ou
mais amenas do que as abordadas. Entretanto, isso não invalida os resultados aqui
apontados, visto que, os dados foram obtidos por meio de comparações, sendo
indicadas as soluções que apresentaram melhor desempenho térmico dentre
aquelas analisadas e que, portanto, têm maior potencial para proporcionar
edificações com melhor desempenho térmico.

8.2 Características da edificação
Propõe-se uma mudança dos paradigmas atuais do projeto arquitetônico de
edifícios de escritórios, ou seja, que a edificação seja projetada para ter melhor
desempenho térmico quando ventilada naturalmente e não somente visando a
otimização do sistema de climatização ou outros aspectos. Não se sugere que os
sistemas de climatização sejam abandonados, ao contrário, que sejam instalados
nos edifícios, mas utilizados somente quando a interação da edificação com o clima
não resultar em condições aceitáveis ao conforto térmico humano.
Nesse sentido, antes de iniciar o projeto é necessário decidir qual seria o
valor máximo para a temperatura do ar no interior dos recintos. Dependendo do valor
adotado, alterações nas características da edificação podem ter efeito menos
significativo na redução do consumo de energia em climatização.
Diante das condições climáticas da cidade de São Paulo, sugere-se adotar
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um valor máximo da temperatura do ar interior de ambientes não climatizados de até
29 oC.
Considerando-se que seja aceitável utilizar sistemas de climatização em até
15% das horas do ano em que os recintos são ocupados, propõe-se que os
escritórios sejam projetados com área de piso de até 120 m², conforme as
características indicadas na Tabela 8.1. Na referida tabela é apresentada a
porcentagem de horas do ano em que a temperatura do ar interno supera 29 oC, em
função das características geométricas do ambiente, como área de piso e indicador
Af/V, da capacidade térmica das paredes e fachadas, taxa mínima de ventilação dos
recintos e do sombreamento das aberturas.
Tabela 8.1 - Características sugeridas para recintos de escritórios com uso de técnicas ativas de climatização em
15 % das horas do ano em que os recintos são ocupados

% de horas
temperatura
do ar interior
≥ 29 oC

Capacidade
térmica das
paredes
(kJ/(m².K))

Sombreamento
(sacada c/ largura
mínima de 3,2 m)

Ventilação
(mínima)
5 Ren/h

7

Características
geométricas
Área de
piso (m²)

Af/V
(mínimo)

12

0,25

24

0,17

60

0,38

48

0,13

120

0,27

12

0,25

11
Sim

Sim

350
15
14

Não

Sim
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Anexo A: Programas computacionais ENERGYPLUS e
JEPLUS
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Para a realização das simulações computacionais foram utilizados dois
programas, o ENERGYPLUS (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY,
2012), que permite a modelagem de edifícios para gerar informações sobre seu
desempenho térmico e energético e o JEPLUS (INSTITUTE OF ENERGY AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2012), um programa que efetua simulações
paramétricas

por

meio

do

gerenciamento

das

simulações

do

ENERGYPLUS.ENERGYPLUS 8.1
Dentre os programas de simulação de eficiência energética de edifícios
disponíveis atualmente, tais como o BLAST, ESP-R, TAS, BSIM, DEST, DOE-2.1E,
ECOTECT, ENER-WIN, ENERGY EXPRESS, ENERGY-10, EQUEST, IDA ICE, IES,
POWERDOMUS, SUNREL, TRNSYS, o ENERGYPLUS é uma das ferramentas
mais completas, que considera condições dinâmicas de trocas térmicas, propiciando
modelar a inércia térmica, fator necessário para a adequação da ferramenta aos
objetivos deste trabalho.
O ENERGYPLUS foi desenvolvido pelo Departamento de Energia dos
Estados Unidos e pelas Universidades de Illinois e da Califórnia, com o intuito de
propiciar a modelagem de edifícios com todos os elementos associados ao seu
desempenho térmico e à conservação de energia, considerando trocas de calor
dinâmicas e simultâneas entre todos os elementos da edificação, propiciando ainda
simular sistemas de ventilação, ar condicionado e iluminação. Como outros
programas de simulação, é necessária a inserção de dados com a descrição
geométrica do edifício que será modelado, materiais que compõe sua envoltória,
agendas de funcionamento de equipamentos, sistemas e ocupação e dados do
clima local, que podem representar um dia típico de projeto ou um ano típico.
No início da década de 1970, quando as estatísticas norte-americanas
registravam um consumo de energia crescente, destacando as edificações como um
dos maiores consumidores de energia, foram criados programas de computador
para propiciar a avaliação e otimização dos edifícios.O primeiro programa
desenvolvido para simulação desempenho térmico e energético de edifícios foi o
NBLSD, que deu origem a duas vertentes de programas, o BLAST (Building Loads
Analysis and System Thermodynamics) e o DOE-2 (United States Department of
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Energy Building Loads Analisis Software), desenvolvidos no final da década de 1970
e meados de 1980.
Posteriormente, houve uma fusão entre o BLAST e o DOE-2, o que fez
culminou no lançamento do ENERGYPLUS, uma ferramenta de simulação mais
completa, desenvolvida tirando partido dos pontos fortes dos outros programas. O
ENERGYPLUS é composto por vários módulos de simulação sendo capaz de
simular simultaneamente as variáveis envolvidas no resultado térmico do edifício,
como a geometria e os sistemas, sendo esta a principal inovação em comparação
com seus antecessores BLAST e DOE-2, que realizavam simulações sequenciais
entre o edifício e os sistemas de climatização.
Para iniciar uma simulação, colocam-se informações sobre o clima do local
onde se encontra o edifício, assim como todas as informações referentes à sua
geometria, materiais, sistemas, agendas de funcionamento destes e ocupação. O
edifício é simulado com separação dos ambientes em zonas térmicas, definidas pelo
simulador, que consistem em ambientes que possuem condições térmicas
semelhantes, não necessariamente delimitadas por paredes. Uma zona térmica
pode representar uma sala ou um conjunto de salas.
A base de cálculo do programa é o CTF Calculations, método de cálculo dos
Response Factor ou Fatores de Resposta, que efetua cálculos de condução de calor
com base em séries temporais de funções de excitação e funções de resposta,
obtendo as temperaturas superficiais dos componentes e os fluxos de calor sem a
necessidade do estabelecimento de malhas para o cálculo de temperaturas
intermediárias, como é requerido por outros algoritmos, como os modelos de cálculo
baseados em diferenças finitas. Este método de cálculo tem sua eficiência
comprovada por diversos estudos, dentre eles, o de uma pesquisadora brasileira,
que, na década de 1980, demonstrou ainda sua eficiência na simulação do
desempenho térmico de edificações brasileiras, com o uso do programa NBSLD
(Akutsu, 1983).
O algoritmo CTF é adequado para se obter a resposta térmica de edificações
em situações em que são utilizados materiais tradicionais na edificação. O programa
calcula as trocas de calor de por meio de equações de conservação de energia
aplicadas a cada elemento de fechamento, computando todos os ganhos e perdas
de calor dos componentes, considerando efeitos da radiação, condução em regime
transitório e convecção nas superfícies interior e exterior do edifício durante o
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período considerado. Nos casos em que é necessário conhecer as temperaturas
intermediárias no interior dos componentes, como na utilização de materiais de
mudança de fase, há opção de se escolher algoritmos que complementam o CTF,
baseados em método de cálculo de diferenças finitas.
JEPLUS 1.5
O JEPLUS é um programa para a realização de simulações paramétricas,
desenvolvido pelo Dr. Yi Zhang da Universidade de Montfort, no Reino Unido
(INSTITUTE OF ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2012). Este
programa oferece um gerenciamento dos arquivos do ENERGYPLUS, propiciando
efetuar simulações computacionais com diversas combinações das variáveis a
serem analisadas. Os arquivos do ENERGYPLUS são utilizados como referência,
criando-se

uma

"árvore"

de

variáveis

de

entrada,

que

são

simuladas

simultaneamente. Os valores das variáveis de saída são alocados em um arquivo
resumo de planilha eletrônica, permitindo análise e edição dos dados. São gerados
ainda dois arquivos informativos, um arquivo índice, que apresenta os nomes dos
arquivos de simulação e as variáveis consideradas e um arquivo que apresenta
eventuais erros ocorridos em cada simulação.
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Anexo B: Características de amostra de edifícios de
escritórios em São Paulo
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Tabela B1 – Características amostra de edificios de escritório na cidade de São Paulo
Nome
Secretaria
da fazenda
London and
2
South
America
Banco Lar
3
Brasileiro
Barão de
4
Iguape
Saldanha
5
Marinho
Conde
6
Prates
Banco de
7
Boston
Banco do
8
Brasil
Altino
9
Arantes
Banco do
10
Comercio
Banco
11
Mitsubishi
CBI
12
Esplanada
1

13
14
15
16
17
18
19

Davilar
Palácio do
comércio
Thomas
Edson
Galeria
Metrópole
Estado de
São Paulo
Itália

Área
pav.
tipo
(m²)

Comp.
(m)

Pé
direito
(m)

Planta
Livre

50.0

150.0

3.0

x

9

20.0

40.0

3.0

x

625.0

9

25.0

25.0

3.0

x

Retangular

595.0

30

17.0

35.0

3.0

x

1933

Triangular

700.0

14

40.0

3.0

x

1956

Retangular 1496.0

36

34.0

44.0

3.0

x

1961

Retangular

448.0

21

16.0

28.0

3.0

x

1955

Retangular 1200.0

22

20.0

60.0

3.0

x

1947

Triangular

784.0

33

56.0

3.0

1950

Irregular

507.7

13

20.0

45.0

3.0

x

1987

Retangular 2025.0

7

45.0

45.0

3.0

x

1946

Retangular 1462.0

33

34.0

43.0

3.0

x

1994

Retangular

620.0

8

20.0

31.0

3.0

x

1957

Retangular

750.0

21

25.0

30.0

3.0

1948

Irregular

658.3

24

35.0

35.0

3.0

x

1960

Retangular

750.0

19

25.0

30.0

3.0

x

1953 Trapezoidal 1500.0

21

25.0

50.0

3.0

x

1956

1190.5

42

26.0

47.0

3.0

Retangular 1050.0

22

30.0

35.0

3.0

x

No de pav. Largura
tipo
(m)

Ano

Seção pav.
tipo

1941

Retangular 4545.5

22

1960

Retangular

800.0

1963

Retangular

1956

Comandant
e Lineu
1961
Gomes

Irregular

x

IAB

1948

Retangular

240.0

9

20.0

12.0

3.0

x

21

1992

Retangular 1250.0

10

25.0

50.0

3.0

x

22

Andraus

1962

Irregular

1625.0

30

25.0

65.0

3.0

x

23

Wilson
Paes
Almeida

1961

Retangular

350.0

22

14.0

25.0

3.0

x

24

Andradas

1946

Retangular 1050.0

16

30.0

35.0

3.0

x

1300.0

17

-

-

3.0

1991

Retangular 2250.0

20

45.0

50.0

3.0

1996

Retangular

875.0

20

25.0

35.0

3.0

2004

Retangular

600.0

14

20.0

30.0

3.0

x

1993

Irregular

742.7

19

25.0

35.0

3.0

x

1965

Retangular

625.0

18

25.0

25.0

3.0

x

1960 Trapezoidal 2800.0

18

25.0

45.0

3.0

1960

Retangular

720.0

20

16.0

45.0

3.0

x

2003

Retangular 1112.0

19

14.0

45.0

3.0

x

26
27
28
29
30
31
32
33

1962

Irregular

Fialho
(2007)

x

Banespa
República

25

Fonte

x

20

Bolsa
de cereais
Casa
das
Rosas
Paulista
Boulevard
Maria
Santos
Delra
Plaza
América
do Sul
Nações
Unidas
Quinta
Avenida
Torre
CYK

Planta
compartimentada

x
x
x

x
Fialho
(2007)
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34

Sudameris 1987

Retangular

675.0

19

15.0

45.0

3.0

x

35

Citicorp

1983

Retangular 1000.0

18

20.0

50.0

3.0

x

36

Asahi

1973

Retangular

520.0

21

20.0

26.0

3.0

x

Fiesp

1969

Irregular

1954.5

17

3.0

x

1971

Circular

1963.5

17

25.0

3.0

x

1966

Retangular

600.0

18

15.0

40.0

3.0

x

1996

Retangular 1225.0

17

35.0

35.0

3.0

x

1961

Retangular

656.3

13

17.5

37.5

3.0

x

1957

Retangular 1500.0

30

15.0

100.0

3.0

x

1965

Retangular

675.0

20

15.0

45.0

3.0

x

1968

Retangular

540.0

17

18.0

30.0

3.0

x

Retangular

504.0

14

18.0

28.0

3.0

x

Retangular

250.0

17

10.0

25.0

3.0

x

1997

Retangular 1500.0

26

30.0

50.0

3.0

x

1997

Retangular

684.0

12

18.0

38.0

3.0

x

1987

Retangular

800.0

25

20.0

40.0

3.0

x

1971

Retangular

825.0

18

15.0

55.0

3.0

x

1995

Retangular

375.0

11

15.0

25.0

3.0

x

1973

Retangular

360.0

8

12.0

30.0

3.0

x

1972 Trapezoidal

780.0

11

10.0

14.0

3.0

x

2001

Retangular 1125.0

16

25.0

45.0

3.0

x

1973

Retangular

576.0

12

24.0

24.0

3.0

x

Acal

1974

Retangular

400.0

12

20.0

20.0

3.0

x

Padock

2005

Retangular

450.0

12

15.0

30.0

3.0

x

1974

Retangular 1764.0

22

42.0

42.0

3.0

x

1997

Retangular

750.0

16

15.0

50.0

3.0

x

1987

Retangular

200.0

15

8.0

25.0

3.0

x

2003

Retangular 1000.0

14

20.0

50.0

3.0

x

19

30.0

3.0

x

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65

Torre do
Espigão
Banco
Sulamerica
no
Parque
Paulista
Sede do
Ibope
Conjunto
Nacional
Avenida
Paulista
CBPO

Banco
1991
Português
Companhia
Paulista
1971
de Força e
Luz
Birman 21
Faria Lima
Business
Center
Núcleo
Empresaria
l Faria
Lima
Parque
Iguatemi
Bandeirant
es
Saint
James
Park
Barros
Loureiro
Office
Tower
Itaim
Edifício
Capitânea

Nações
Unidas
Bolsa de
imóveis
Brasilinterp
art
Ronaldo
Sampaio
Ferreira
Centro
empresarial
e cultural
JDA
Philips
do
Brasil
Plaza
Centenário
Edifício
Nestlê

2005

Circular

2827.4

F
Fialho
(2007)

1984

Retangular

314.2

14

10.0

40.0

3.0

x

1996

Retangular

990.0

32

18.0

55.0

3.0

x

1994

Hexagonal
Irregular

840.0

17

3.0

x

196
World
Trade
1996
Center
Centro
empresarial
67
1987
Terra
Brasilis
66

Retangular 1125.0

26

Irregular

490.0

17

25.0

45.0

3.0

x

3.0

x

68

Plaza 1

2004

Retangular

600.0

16

20.0

30.0

3.0

x

69

Plaza 2

2004

Retangular

600.0

16

20.0

30.0

3.0

x

1999

Irregular

729.0

44

27.0

27.0

3.0

x

2000

Irregular

576.0

36

24.0

24.0

3.0

x

2001

Irregular

576.0

36

24.0

24.0

3.0

x

1991

Irregular

1379.3

25

3.0

x

1994

Irregular

900.0

11

3.0

x

1973

Irregular

300.0

8

15.0

20.0

3.0

x

2003

Retangular

900.0

18

30.0

30.0

3.0

x

1990

Retangular

600.0

11

20.0

30.0

3.0

x

2001

Retangular 1125.0

15

25.0

45.0

3.0

x

Retangular

800.0

12

20.0

40.0

3.0

x

Retangular

405.0

12

15.0

27.0

3.0

x

Retangular

625.0

22

25.0

25.0

3.0

x

84 Head Office 2002

Retangular

300.0

15

10.0

30.0

3.0

x

85

E-Tower

2005

Retangular

375.0

35

15.0

25.0

3.0

x

86

Concorde

1975

Irregular

350.0

12

3.0

x

87

Telesp

1971

Retangular

600.0

19

15.0

40.0

3.0

x

1997

Retangular 4800.0

9

60.0

80.0

3.0

x

360.0

9

12.0

30.0

3.0

x

2006

Retangular 1050.0

17

30.0

35.0

3.0

x

2006

Retangular

300.0

14

15.0

20.0

3.0

x

Millennium 2001

Retangular

352.0

14

16.0

22.0

3.0

x

Irregular

711.0

14

3.0

x

2003

Retangular 1000.0

12

25.0

40.0

3.0

x

2009

Retangular

700.0

24

25.0

28.0

3.0

x

2007

Retangular 1400.0

14

35.0

40.0

3.0

x

2003

Retangular 2112.0

19

44.0

48.0

3.0

x

2008

Retangular

7

28.0

35.0

3.0

x

70

71

72

73
74
75
76
77
78
80

CENU
Norte
Centro
empresarial
Nações
Unidas
Torre
Oeste
Centro
empresarial
Nações
Unidas
Torre
Leste
Bank
Boston
Morumbi
Square
Morumbi
New
Century
Keiralla
Sarhan
JK
Financial
Center

Mineápolis 2004

Aurélia
1994
Office
Internationa
83
l Trade
2001
Center
82

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Centro
Empresaria
l Itaú
Edifício
Wolkswage
n
Santa
Catarina
Faria
Lima
Icon
Faria
Lima
Maria
Cecília
Spazio
HSBC
Tower
Faria
Lima
FC
Paulista

F

1984

2007

Curva

Fialho
(2007)

C

980.0

Claro
(2010)

197
500

102

Rocha
verá
Eldorado
Tower
Internationa
lP
Francisco
Melão

103

Ecoberrini

99
100
101

2008

Retangular 1976.0

16

3.0

x

2007

Retangular 2109.0

33

3.0

x

2003

Retangular 1220.0

14

3.0

x

2000

Retangular

424.0

18

3.0

x

2011

Irregular

1749.0

32

3.0

x

33.0

53.0

Arcoweb
(2012)

Claro
(2010)

Arcoweb
(2012)

104

LandMark

2009

Elíptica

1800.0

13

30.0

60.0

3.0

Tabela B2 – Quantidade de edificios em função do número de pavimentos
Número de pavimentos

Quantidade
de edifícios
(%)

7 a 10

11

> 10

89

Tabela B3 – Quantidade de edificios em função da seção do pavimento tipo
Forma

Quantidade
de edifícios
(%)

Retangular

74

Triangular

2

Trapezoidal

3

Circular

2

Irregular

17

Curva

1

Elíptica

1

Tabela B4 – Quantidade de edificios em função do tipo de planta
Tipo de planta

Quantidade
de edifícios
(%)

Livre

88

Salas individuais

12

Tabela B5 – Quantidade de edificios em função da área de piso do pavimento tipo
Área de piso (m²)

Quantidade
de edifícios
(%)

< 500

20%

> 500

80%

x
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Tabela B6 – Quantidade de lançamentos de edificios em 2012 em função da área de piso do pavimento tipo na
cidade de São Paulo segundo a Revista Buildings (2012)
Área de piso (m²)

Quantidade
de edifícios
(%)

< 500

80

> 500

20

Tabela B7 – Razão (i) entre a profundidade e o comprimento (P/C) das plantas dos pavimentos dos edifícios de
escritório
Quantidade de
ocorrências (%) - i
1
45
54

(P/C)
i ≤ 0,2
0,2 < i ≤ 0,6
0,6 < i ≤ 1
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Edifício Eldorado Tower

Figura B1 – Exemplos de edificios da amostra

200

Figura B2 – Exemplos de edificios da amostra

201

Anexo C: Características de amostra de edifícios de
escritórios (2012 a 2014)

202
Tabela C1 – Porcentagem de escritórios por faixa de proporção da razão entre profundidade do ambiente e
largura da fachada (P/L) - amostra de edificios de escritórios em São Paulo com planta compartimentada,
pesquisa realizada pela internet de março de 2012 a novembro de 2014 (www.google.com.br)

Quantidade de
ocorrências (%) - i

(P/L)

7

i ≥ 1,7

13

1,5 < i ≤ 1,7

37

1,3 < i ≤ 1,5

15

1,1 < i ≤ 1,3

12

0,9 < i ≤ 1,1

10

0,7 < i ≤ 0,9

7

i < 0,7

Figura C1– Razão entre a profundidade (P) e a largura da fachada (L) em amostra de edificios de escritórios em
São Paulo com planta compartimentada, pesquisa realizada pela internet de março de 2012 a novembro de 2014
(www.google.com.br)
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invistaimoveissp.com.br

invistaimoveissp.com.br

P/L = 1.33

P/L= 1.60

torredimond.com.br

btcsantacruz.com.br

P/L = 1.42 e P/L = 1.90

P/L = 1.03

even.com.br

mac.com.br

P/L= 1.01

P/L= 1.2

cyrela.com.br

masb.com.br

P/L = 0.96

P/L = 1.8

mac.com.br

clavincorp.com.br

tecnisa.com.br

pontoimoveis.com.br

lancamentosprontos.com.br

P/L = 1.25

P/L = 1.6

P/L = 1.8

P/L = 1.1

P/L = 1.2

Figura C2 – Exemplos de escritórios selecionados aleatoriamente de amostra indicando a razão entre a
profundidade (P) e a largura da fachada (L) de escritórios em São Paulo com planta compartimentada, pesquisa
realizada pela internet de março de 2012 a novembro de 2014 (www.google.com.br)

204

Anexo D: Gráficos complementares da resposta térmica
dos ambientes em dias típicos de projeto

205

Figura D 1 - Temp. máx. de ambientes com paredes de poliestireno expandido, sem ocupação

Figura D 2 - Temp. máx. de ambientes com paredes de poliestireno expandido, alta ocupação

Figura D 3 - Temp. máx. de ambientes com paredes de concreto, sem ocupação

206
Figura D 4 - Temp. máx. de ambientes com paredes de concreto, alta ocupação

Figura D 5 - Temp. máx. de ambientes com paredes de concreto e fachada com poliestireno expandido na face
externa, sem ocupação

Figura D 6 - Temp. máx. ambientes com paredes de concreto, fachada com EPS na face externa, alta ocupação

Figura D 7 - Temp. máx. ambientes com paredes de concreto e fachada com EPS face interna, sem ocupação
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Figura D 8 - Temp.máx. ambientes com paredes de concreto e fachada com EPS face interna, alta ocupação

Figura D 9 - Temp. máx. de ambientes com paredes de concreto e divisórias de gesso, sem ocupação

Figura D 10 - Temp. máx. de ambientes com paredes de concreto e divisórias de gesso, alta ocupação
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Figura D 11 - Temp. horária. de ambientes com paredes de poliestireno expandido no verão

Figura D 12 - Temp. horária. de ambientes com paredes de poliestireno expandido no verão

Figura D 13 - Temp. horária. de ambientes com fachada mista, verão
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Figura D 14 - Temp. horária. de ambientes com fachada mista, verão

Figura D 15 - Temp. horária. de ambientes com fachada mista, verão

Figura D 16 - Temp. horária. de ambientes com fachada de concreto, divisórias de gesso, verão
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Figura D 17 - Temp. horária. de ambientes com paredes de poliestireno expandido no verão

Figura D 18 - Temp. horária. de ambientes com paredes de concreto no verão

Figura D 19 - Temp. horária. de ambientes com paredes mistas de concreto no verão
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Figura D 20 - Temp. horária. de ambientes com paredes mistas de concreto no verão

Figura D 21 - Temp. horária. de ambientes com paredes mistas de concreto no verão
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Apêndice: Modelo de arquivo de simulação

213
!-Generator IDFEditor 1.44
!-Option SortedOrder
!-NOTE: All comments with '!-' are
ignored by the IDFEditor and are
generated automatically.
!Use '!' comments if they need to be
retained when using the IDFEditor.

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: VERSION ===========
Version,
8.1;

!- Version Identifier

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: SIMULATIONCONTROL
===========
SimulationControl,
No,
!- Do Zone Sizing
Calculation
No,
!- Do System Sizing
Calculation
No,
!- Do Plant Sizing
Calculation
No,
!- Run Simulation for
Sizing Periods
Yes;
!- Run Simulation for
Weather File Run Periods

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: BUILDING ===========
Building,
24_10,
!- Name
90,
!- North Axis {deg}
Suburbs,
!- Terrain
0.01,
!- Loads
Convergence Tolerance Value
0.1000000,
!- Temperature
Convergence Tolerance Value {deltaC}
FullInteriorAndExterior, !- Solar
Distribution
25,
!- Maximum Number
of Warmup Days
6;
!- Minimum Number of
Warmup Days

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
SURFACECONVECTIONALGORITHM:I
NSIDE ===========
SurfaceConvectionAlgorithm:Inside,
TARP;
!- Algorithm

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
SURFACECONVECTIONALGORITHM:
OUTSIDE ===========
SurfaceConvectionAlgorithm:Outside,
DOE-2;
!- Algorithm

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: HEATBALANCEALGORITHM
===========

HeatBalanceAlgorithm,
ConductionTransferFunction; !Algorithm

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: TIMESTEP ===========
Timestep,
6;
!- Number of
Timesteps per Hour

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: SITE:LOCATION ===========
Site:Location,
SAO PAULO,
-23.5,
-46.65,
-3.0,
802;

!- Name
!- Latitude {deg}
!- Longitude {deg}
!- Time Zone {hr}
!- Elevation {m}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: SIZINGPERIOD:DESIGNDAY
===========
SizingPeriod:DesignDay,
Z3 - VERAO,
!- Name
1,
!- Month
15,
!- Day of Month
SummerDesignDay,
!- Day Type
31.9,
!- Maximum DryBulb Temperature {C}
9.2,
!- Daily Dry-Bulb
Temperature Range {deltaC}
,
!- Dry-Bulb
Temperature Range Modifier Type
,
!- Dry-Bulb
Temperature Range Modifier Day
Schedule Name
,
!- Humidity Condition
Type
21.3,
!- Wetbulb or
DewPoint at Maximum Dry-Bulb {C}
,
!- Humidity Condition
Day Schedule Name
,
!- Humidity Ratio at
Maximum Dry-Bulb {kgWater/kgDryAir}
,
!- Enthalpy at
Maximum Dry-Bulb {J/kg}
,
!- Daily Wet-Bulb
Temperature Range {deltaC}
92220,
!- Barometric
Pressure {Pa}
1,
!- Wind Speed {m/s}
1,
!- Wind Direction
{deg}
,
!- Rain Indicator
,
!- Snow Indicator
,
!- Daylight Saving
Time Indicator
,
!- Solar Model
Indicator
,
!- Beam Solar Day
Schedule Name
,
!- Diffuse Solar Day
Schedule Name
,
!- ASHRAE Clear Sky
Optical Depth for Beam Irradiance (taub)
{dimensionless}

,
!- ASHRAE Clear Sky
Optical Depth for Diffuse Irradiance
(taud) {dimensionless}
0.53;
!- Sky Clearness
SizingPeriod:DesignDay,
Z3 - INVERNO,
!- Name
7,
!- Month
15,
!- Day of Month
WinterDesignDay,
!- Day Type
16.2,
!- Maximum DryBulb Temperature {C}
10,
!- Daily Dry-Bulb
Temperature Range {deltaC}
,
!- Dry-Bulb
Temperature Range Modifier Type
,
!- Dry-Bulb
Temperature Range Modifier Day
Schedule Name
,
!- Humidity Condition
Type
13.4,
!- Wetbulb or
DewPoint at Maximum Dry-Bulb {C}
,
!- Humidity Condition
Day Schedule Name
,
!- Humidity Ratio at
Maximum Dry-Bulb {kgWater/kgDryAir}
,
!- Enthalpy at
Maximum Dry-Bulb {J/kg}
,
!- Daily Wet-Bulb
Temperature Range {deltaC}
92220,
!- Barometric
Pressure {Pa}
1,
!- Wind Speed {m/s}
1,
!- Wind Direction
{deg}
,
!- Rain Indicator
,
!- Snow Indicator
,
!- Daylight Saving
Time Indicator
,
!- Solar Model
Indicator
,
!- Beam Solar Day
Schedule Name
,
!- Diffuse Solar Day
Schedule Name
,
!- ASHRAE Clear Sky
Optical Depth for Beam Irradiance (taub)
{dimensionless}
,
!- ASHRAE Clear Sky
Optical Depth for Diffuse Irradiance
(taud) {dimensionless}
0.7;
!- Sky Clearness

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: RUNPERIOD ===========
RunPeriod,
TUDO,
!- Name
1,
!- Begin Month
1,
!- Begin Day of Month
12,
!- End Month
31,
!- End Day of Month
UseWeatherFile,
!- Day of Week
for Start Day
No,
!- Use Weather File
Holidays and Special Days
No,
!- Use Weather File
Daylight Saving Period
No,
!- Apply Weekend
Holiday Rule
No,
!- Use Weather File
Rain Indicators
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No;
Snow Indicators

!- Use Weather File

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
SITE:GROUNDTEMPERATURE:BUILDI
NGSURFACE ===========
Site:GroundTemperature:BuildingSurfac
e,
20.9,
!- January Ground
Temperature {C}
21.9,
!- February Ground
Temperature {C}
22.2,
!- March Ground
Temperature {C}
21.1,
!- April Ground
Temperature {C}
20.95,
!- May Ground
Temperature {C}
19.6,
!- June Ground
Temperature {C}
18.3,
!- July Ground
Temperature {C}
17.3,
!- August Ground
Temperature {C}
16.9,
!- September
Ground Temperature {C}
17.2,
!- October Ground
Temperature {C}
18.2,
!- November Ground
Temperature {C}
19.5;
!- December Ground
Temperature {C}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: SCHEDULETYPELIMITS
===========
ScheduleTypeLimits,
Any Number;

!- Name

ScheduleTypeLimits,
Fraction,
!- Name
0.0,
!- Lower Limit Value
1.0,
!- Upper Limit Value
CONTINUOUS;
!- Numeric
Type
ScheduleTypeLimits,
Temperature,
!- Name
-60,
!- Lower Limit Value
200,
!- Upper Limit Value
CONTINUOUS,
!- Numeric
Type
Temperature;
!- Unit Type
ScheduleTypeLimits,
Control Type,
!- Name
0,
!- Lower Limit Value
4,
!- Upper Limit Value
DISCRETE;
!- Numeric Type
ScheduleTypeLimits,
On/Off,
!- Name
0,
!- Lower Limit Value
1,
!- Upper Limit Value
DISCRETE;
!- Numeric Type

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: SCHEDULE:COMPACT
===========

Schedule:Compact,
Lights,
!- Name
Fraction,
!- Schedule Type
Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: Weekdays ,
!- Field 2
Until: 6:00,
!- Field 3
0.0,
!- Field 4
Until: 7:00,
!- Field 5
0,
!- Field 6
Until: 8:00,
!- Field 7
1,
!- Field 8
Until: 17:00,
!- Field 9
1,
!- Field 10
Until: 19:00,
!- Field 11
1,
!- Field 12
Until: 24:00,
!- Field 13
0,
!- Field 14
For: AllOtherDays,
!- Field 15
Until: 24:00,
!- Field 16
0;
!- Field 17
Schedule:Compact,
Umidificar,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
30;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Desumidificar,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
65;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Inifitracao,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
1;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Heating Setpoints,
!- Name
Temperature,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: Weekdays ,
!- Field 2
Until: 7:00,
!- Field 3
0,
!- Field 4
Until: 17:00,
!- Field 5
0,
!- Field 6
Until: 24:00,
!- Field 7
0,
!- Field 8
For: AllOtherDays,
!- Field 9
Until: 24:00,
!- Field 10
0;
!- Field 11
Schedule:Compact,
Cooling Setpoints,
!- Name
Temperature,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: Weekdays ,
!- Field 2
Until: 7:00,
!- Field 3
100.00,
!- Field 4
Until: 19:00,
!- Field 5

21,
!- Field 6
Until: 24:00,
!- Field 7
100.00,
!- Field 8
For: AllOtherDays,
!- Field 9
Until: 24:00,
!- Field 10
100.00;
!- Field 11
Schedule:Compact,
Zone Control Type Sched, !- Name
Control Type,
!- Schedule Type
Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
4;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Activity Sch,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
130;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Work Eff Sch,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
0.0;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Clothing Sch,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
.5;
!- Field 4
Schedule:Compact,
Air Velo Sch,
!- Name
Any Number,
!- Schedule
Type Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: AllDays,
!- Field 2
Until: 24:00,
!- Field 3
.15;
!- Field 4
Schedule:Compact,
OFFICE OCCUPANCY,
!- Name
Fraction,
!- Schedule Type
Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: Weekdays ,
!- Field 2
Until: 6:00,
!- Field 3
0.0,
!- Field 4
Until: 7:00,
!- Field 5
0,
!- Field 6
Until: 8:00,
!- Field 7
1,
!- Field 8
Until: 17:00,
!- Field 9
1,
!- Field 10
Until: 19:00,
!- Field 11
1,
!- Field 12
Until: 24:00,
!- Field 13
0,
!- Field 14
For: AllOtherDays,
!- Field 15
Until: 24:00,
!- Field 16
0;
!- Field 17
Schedule:Compact,

215
Equipment,
!- Name
Fraction,
!- Schedule Type
Limits Name
Through: 12/31,
!- Field 1
For: Weekdays ,
!- Field 2
Until: 6:00,
!- Field 3
0.0,
!- Field 4
Until: 7:00,
!- Field 5
0,
!- Field 6
Until: 8:00,
!- Field 7
1,
!- Field 8
Until: 17:00,
!- Field 9
1,
!- Field 10
Until: 19:00,
!- Field 11
1,
!- Field 12
Until: 24:00,
!- Field 13
0,
!- Field 14
For: AllOtherDays,
!- Field 15
Until: 24:00,
!- Field 16
0;
!- Field 17

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: MATERIAL ===========
Material,
SOLO,
VeryRough,
1,
0.55,
K}
1700,
837,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.7,
0.7;
Absorptance

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CONCRETO 2000kg/m3,
!- Name
Rough,
!- Roughness
0.03,
!- Thickness {m}
1.4,
!- Conductivity {W/mK}
2000,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO 2200kg/m3,
!- Name
Rough,
!- Roughness
0.05,
!- Thickness {m}
1.5,
!- Conductivity {W/mK}
2200,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO 2400kg/m3,
!- Name
Rough,
!- Roughness
0.02,
!- Thickness {m}

1.7,

!- Conductivity {W/m-

0.03,
1.4,

K}
2400,
1000,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance
Material,
MADEIRA,
Smooth,
0.002,
0.15,
K}
600,
840,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.5,
0.5;
Absorptance
Material,
ALUMÍNIO,
VerySmooth,
0.0005,
230,
K}
2700,
461,
{J/kg-K}
0.1,
Absorptance
0.5,
0.5;
Absorptance

!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CERAMICA - TELHA,
!- Name
Smooth,
!- Roughness
0.025,
!- Thickness {m}
0.8,
!- Conductivity {W/mK}
1720,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.5,
!- Solar Absorptance
0.5;
!- Visible
Absorptance
Material,
CERAMICA - PISO,
!- Name
Smooth,
!- Roughness
0.006,
!- Thickness {m}
0.8,
!- Conductivity {W/mK}
1720,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.7,
!- Solar Absorptance
0.7;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO CONTRAPISO
2000kg/m3, !- Name
Rough,
!- Roughness

!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m-

K}
2000,
1000,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance
Material,
AÇO,
VerySmooth,
0.0006,
52,
K}
7780,
461,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance
Material,
LÃ DE ROCHA,
VeryRough,
0.05,
0.04,
K}
100,
754,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.7,
0.7;
Absorptance

!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
GESSO ACARTONADO,
!- Name
Smooth,
!- Roughness
0.012,
!- Thickness {m}
0.3,
!- Conductivity {W/mK}
720,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
PVC,
Smooth,
0.001,
0.2,
K}
1350,
840,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CAD 105 mm 2400kg/m3, !- Name
Rough,
!- Roughness
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0.105,
1.2,

!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m-

K}
2300,
1000,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.4,
0.4;
Absorptance

0.04,
1.15,

!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m-

K}
!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

1800,
1000,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance

!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CAD 45 mm 2400kg/m3, !- Name
Rough,
!- Roughness
0.045,
!- Thickness {m}
1.2,
!- Conductivity {W/mK}
2300,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.4,
!- Solar Absorptance
0.4;
!- Visible
Absorptance

Material,
EPS,
VeryRough,
0.025,
0.04,
K}
18,
754,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.5,
0.5;
Absorptance

Material,
CAD 70 mm 2400kg/m3, !- Name
Rough,
!- Roughness
0.07,
!- Thickness {m}
1.2,
!- Conductivity {W/mK}
2300,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.4,
!- Solar Absorptance
0.4;
!- Visible
Absorptance

Material,
CONCRETO LAJE 2400kg/m3, !Name
Rough,
!- Roughness
0.25,
!- Thickness {m}
1.7,
!- Conductivity {W/mK}
2400,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.5,
!- Solar Absorptance
0.5;
!- Visible
Absorptance

Material,
GRAUTE 80 mm 2400kg/m3, !- Name
Rough,
!- Roughness
0.08,
!- Thickness {m}
1.7,
!- Conductivity {W/mK}
2400,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.4,
!- Solar Absorptance
0.4;
!- Visible
Absorptance
Material,
GRC 10 mm,
Rough,
0.01,
1.1,
K}
2100,
1000,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.4,
0.4;
Absorptance
Material,
ARGAMASSA,
Rough,

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

!- Name
!- Roughness

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CONCRETO - TELHA TÉGULA, !Name
MediumRough,
!- Roughness
0.027,
!- Thickness {m}
0.96,
!- Conductivity {W/mK}
1800,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.7,
!- Solar Absorptance
0.7;
!- Visible
Absorptance
Material,
CERAMICA - PAREDE,
!- Name
Smooth,
!- Roughness
0.013,
!- Thickness {m}
0.8,
!- Conductivity {W/mK}
1720,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.7,
!- Solar Absorptance
0.7;
!- Visible
Absorptance
Material,

CONCRETO 2400kg 30mm, !Name
Rough,
!- Roughness
0.03,
!- Thickness {m}
1.7,
!- Conductivity {W/mK}
2400,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
TELHA AMIANTO,
!- Name
Rough,
!- Roughness
0.02,
!- Thickness {m}
0.95,
!- Conductivity {W/mK}
2000,
!- Density {kg/m3}
840,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.7,
!- Solar Absorptance
0.7;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO 2200kg /m3 10cm,!Name
Rough,
!- Roughness
0.1,
!- Thickness {m}
1.5,
!- Conductivity {W/mK}
2200,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO 2200kg /m3 8cm, !Name
Rough,
!- Roughness
0.0764,
!- Thickness {m}
1.5,
!- Conductivity {W/mK}
2200,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.5,
!- Solar Absorptance
0.5;
!- Visible
Absorptance
Material,
OSB 18mm,
Smooth,
0.018,
0.12,
K}
700,
1630,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
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0.3;
Absorptance
Material,
OSB 11mm,
Smooth,
0.011,
0.12,
K}
700,
1630,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.3,
0.3;
Absorptance
Material,
LÃ DE ROCHA
VeryRough,
0.1,
0.04,
K}
100,
754,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.7,
0.7;
Absorptance
Material,
LÃ DE ROCHA
VeryRough,
0.05,
0.04,
K}
100,
754,
{J/kg-K}
0.9,
Absorptance
0.7,
0.7;
Absorptance

!- Visible

!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat

0.3,
0.3;
Absorptance

!- Solar Absorptance
!- Visible

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: MATERIAL:AIRGAP
===========

0,
!- Infrared
Transmittance {dimensionless}
0.0003,
!- Thickness {m}
0.25,
!- Conductivity {W/mK}
0.05,
!- Shade to Glass
Distance {m}
0.5,
!- Top Opening
Multiplier
0.5,
!- Bottom Opening
Multiplier
0.5,
!- Left-Side Opening
Multiplier
0.5,
!- Right-Side
Opening Multiplier
0;
!- Airflow Permeability
{dimensionless}

Material:AirGap,
AR,
!- Name
0.1;
!- Thermal
Resistance {m2-K/W}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: CONSTRUCTION
===========

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
MATERIAL:INFRAREDTRANSPARENT
===========
Material:InfraredTransparent,
BURACO;
!- Name

!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

10CM,
!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: WINDOWMATERIAL:GLAZING
===========

!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

5 CM,
!- Name
!- Roughness
!- Thickness {m}
!- Conductivity {W/m!- Density {kg/m3}
!- Specific Heat
!- Thermal
!- Solar Absorptance
!- Visible

Material,
CONCRETO 500kg/m3,
!- Name
Smooth,
!- Roughness
0.03,
!- Thickness {m}
0.17,
!- Conductivity {W/mK}
500,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance
0.3,
!- Solar Absorptance
0.3;
!- Visible
Absorptance
Material,
CONCRETO 2400kg/m3 PAREDE
INT, !- Name
Rough,
!- Roughness
0.1,
!- Thickness {m}
1.7,
!- Conductivity {W/mK}
2400,
!- Density {kg/m3}
1000,
!- Specific Heat
{J/kg-K}
0.9,
!- Thermal
Absorptance

WindowMaterial:Glazing,
VIDRO,
!- Name
SpectralAverage,
!- Optical Data
Type
,
!- Window Glass
Spectral Data Set Name
0.003,
!- Thickness {m}
0.90,
!- Solar
Transmittance at Normal Incidence
0.031,
!- Front Side Solar
Reflectance at Normal Incidence
0.031,
!- Back Side Solar
Reflectance at Normal Incidence
0.90,
!- Visible
Transmittance at Normal Incidence
0.05,
!- Front Side Visible
Reflectance at Normal Incidence
0.05,
!- Back Side Visible
Reflectance at Normal Incidence
0.0,
!- Infrared
Transmittance at Normal Incidence
0.84,
!- Front Side Infrared
Hemispherical Emissivity
0.84,
!- Back Side Infrared
Hemispherical Emissivity
0.9;
!- Conductivity {W/mK}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: WINDOWMATERIAL:SHADE
===========
WindowMaterial:Shade,
CORTINA,
!- Name
0.45,
!- Solar
Transmittance {dimensionless}
0.54,
!- Solar Reflectance
{dimensionless}
0.49,
!- Visible
Transmittance {dimensionless}
0.5,
!- Visible Reflectance
{dimensionless}
0.9,
!- Infrared
Hemispherical Emissivity
{dimensionless}

Construction,
PISO,
!- Name
SOLO,
!- Outside Layer
CONCRETO CONTRAPISO
2000kg/m3, !- Layer 2
CERAMICA - PISO;
!- Layer 3
Construction,
JANELA SOMBREADA,
!- Name
VIDRO,
!- Outside Layer
CORTINA;
!- Layer 2
Construction,
PORTA,
MADEIRA,
AR,
MADEIRA;

!- Name
!- Outside Layer
!- Layer 2
!- Layer 3

Construction,
ABERTURA S/ VIDRO,
!- Name
BURACO;
!- Outside Layer
Construction,
JANELA,
VIDRO;

!- Name
!- Outside Layer

Construction,
LAJE1,
!- Name
CONCRETO LAJE 2400kg/m3; !Outside Layer
Construction,
LAJE2,
!- Name
CONCRETO LAJE 2400kg/m3; !Outside Layer
Construction,
FORRO,
!- Name
GESSO ACARTONADO;
!Outside Layer
Construction,
PISOELEVADO,
!- Name
CONCRETO 500kg/m3;
!- Outside
Layer
Construction,
PAREDE INT,
!- Name
CONCRETO 2400kg/m3;
!Outside Layer
Construction,
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PAREDE,
!- Name
CONCRETO 2400kg/m3;
!Outside Layer

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: GLOBALGEOMETRYRULES
===========
GlobalGeometryRules,
UpperLeftCorner,
!- Starting
Vertex Position
Counterclockwise,
!- Vertex Entry
Direction
Relative;
!- Coordinate
System

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: ZONE ===========
Zone,
2oestesul,
0,
North {deg}
0,
0,
0,
1,
1,
autocalculate,
{m}
autocalculate;

!- Name
!- Direction of Relative
!- X Origin {m}
!- Y Origin {m}
!- Z Origin {m}
!- Type
!- Multiplier
!- Ceiling Height
!- Volume {m3}

Zone,
FORRO_PLENUM,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
5.238287,
!- X Origin {m}
10.351552,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
9CAF20,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
25.717525,
!- X Origin {m}
2.344347,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
B5E7C8,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
0.0,
!- X Origin {m}
-2.624113,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
1oestesul,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
6.495128,
!- X Origin {m}
-9.285822,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,

3CDCC2,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
-0.234042,
!- X Origin {m}
-8.438104,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
662787,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
-8.263355,
!- X Origin {m}
1.779212,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
3meiooeste,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
23.180223,
!- X Origin {m}
9.395462,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
CC11CC,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
30.556558,
!- X Origin {m}
6.213138,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
141132,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
7.717246,
!- X Origin {m}
12.581948,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
4oestenorte,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
28.181662,
!- X Origin {m}
12.071929,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
93F67B,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
21.747467,
!- X Origin {m}
15.32013,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
E9EEAB,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
-2.964973,
!- X Origin {m}
9.722226,
!- Y Origin {m}

0.0,
,
1;

!- Z Origin {m}
!- Type
!- Multiplier

Zone,
5oestenorte,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
10.932538,
!- X Origin {m}
20.049211,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier
Zone,
6923E2,
!- Name
0.0,
!- Direction of
Relative North {deg}
-4.225696,
!- X Origin {m}
12.227763,
!- Y Origin {m}
0.0,
!- Z Origin {m}
,
!- Type
1;
!- Multiplier

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
BUILDINGSURFACE:DETAILED
===========
BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Wall001,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
2oestesul,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
0.5000000,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Wall002,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
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PAREDE INT,
!- Construction
Name
2oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
866FAC,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Wall003,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
2oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
Zn001:Wall003,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}

3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Wall004,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
2oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
1FCE31,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Flr001,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
2oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
9F50D9,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}

0.500000000000,
coordinate {m}
-7.000000000000,
coordinate {m}
2.000000004000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
Zn001:Roof001,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
2oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
DECB56,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-7.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
6.000000000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
DECB56,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
Zn001:Roof001,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-12.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
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3.548000000000,
coordinate {m}
-9.238287000000,
coordinate {m}
-8.351551996000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-12.238287000000,
coordinate {m}
-8.351551996000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
4E9EF0,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-12.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
BBB82B,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
99F77C,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-12.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}

-8.351551996000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-9.238287000000,
coordinate {m}
-8.351551996000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-9.238287000000,
coordinate {m}
-4.351552000000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-12.238287000000,
coordinate {m}
-4.351552000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
80E48D,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
611F3F,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-12.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
D0AB64,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
CF88BF,
!- Outside
Boundary Condition Object

NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-9.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-8.351551996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
AA16FD,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
FORRO_PLENUM,
!- Zone
Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
AA16FD,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-9.238287000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-9.238287000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-12.238287000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-4.351552000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
99F77C,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
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LAJE1,
!- Construction
Name
9CAF20,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
BBB82B,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-32.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.000000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
41CD83,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
9CAF20,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
BE1845,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-29.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}

0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
1D915D,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
9CAF20,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
1D915D,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-29.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
9F50D9,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
9CAF20,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
Zn001:Flr001,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-32.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-29.717525000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}

0.500000000000,
coordinate {m}
-32.717525000000,
coordinate {m}
3.655653000000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
A4D4C2,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
9CAF20,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
45DD27,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-32.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
3.655653000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
2DA0E4,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
9CAF20,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-32.717525000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-32.717525000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.344346996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
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0.000000000000,
coordinate {m}
-29.717525000000,
coordinate {m}
-0.344346996000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-29.717525000000,
coordinate {m}
-0.344346996000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
7DA7DA,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
B5E7C8,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
DE11C0,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.000000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
1F068B,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
B5E7C8,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}

0.500000000000,
coordinate {m}
-1.000000000000,
coordinate {m}
4.624113004000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-1.000000000000,
coordinate {m}
8.624113000000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-1.000000000000,
coordinate {m}
8.624113000000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
656B14,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
B5E7C8,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
F7A5BE,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
B5E7C8,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
F7A5BE,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure

0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
BE1845,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
B5E7C8,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
41CD83,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
69A2B5,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
B5E7C8,
!- Zone Name
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Surface,
!- Outside
Boundary Condition
BADCBC,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-4.000000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
4.624113004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-1.000000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-4.000000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
8.624113000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
BADCBC,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
1oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
69A2B5,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,

1F0D16,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
1oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
1F0D16,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
1FCE31,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
1oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
Zn001:Wall004,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}

11.285822004000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
224C49,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
1oestesul,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
7994DD,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
1oestesul,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-7.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
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-7.495128000000,
coordinate {m}
15.285822000000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-7.495128000000,
coordinate {m}
15.285822000000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
ABAA52,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
1oestesul,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
EC41C4,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.495128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-7.495128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.495128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
15.285822000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
EC41C4,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
ABAA52,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-3.765958000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}

-0.765958000000,
coordinate {m}
14.438104000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-0.765958000000,
coordinate {m}
10.438104004000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-3.765958000000,
coordinate {m}
10.438104004000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
2AF011,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-0.765958000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
DEE6C5,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
DEE6C5,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices

-0.765958000000,
coordinate {m}
14.438104000000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-0.765958000000,
coordinate {m}
14.438104000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-3.765958000000,
coordinate {m}
14.438104000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-3.765958000000,
coordinate {m}
14.438104000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 X!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
2B547D,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-3.765958000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-3.765958000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
CF88BF,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
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D0AB64,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-3.765958000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-3.765958000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-3.765958000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-3.765958000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
DE11C0,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
3CDCC2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
7DA7DA,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-3.765958000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
10.438104004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-0.765958000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-3.765958000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
14.438104000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
21251D,
!- Name
Floor,
!- Surface Type

LAJE1,
!- Construction
Name
662787,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
930B24,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.736645000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-1.736645000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.000000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
45DD27,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
662787,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
A4D4C2,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
1.263355000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}

0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
3B744F,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
662787,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.736645000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-1.736645000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
63FD3F,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
662787,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
397EAB,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.736645000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-1.736645000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-1.736645000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
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0.000000000000,
coordinate {m}
-1.736645000000,
coordinate {m}
0.220788004000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
92A7BF,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
662787,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
5227B5,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-1.736645000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
0.220788004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-1.736645000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
77AAEB,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
662787,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
77AAEB,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
1.263355000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
1.263355000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
4.220788000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}

0.000000000000,
coordinate {m}
-1.736645000000,
coordinate {m}
4.220788000000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-1.736645000000,
coordinate {m}
4.220788000000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
5227B5,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
92A7BF,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-33.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
866FAC,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
Zn001:Wall002,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-30.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}

3.548000000000,
coordinate {m}
-30.180223000000,
coordinate {m}
-7.395461996000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-30.180223000000,
coordinate {m}
-3.395462000000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-30.180223000000,
coordinate {m}
-3.395462000000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
6EE7C4,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-33.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
650CAB,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
774AB2,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
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,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-33.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
354A02,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
16035E,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-33.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
BBDB07,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
3meiooeste,
!- Zone Name

Surface,
!- Outside
Boundary Condition
BBDB07,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-30.180223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-30.180223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-33.180223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-3.395462000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
774AB2,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
650CAB,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-40.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,

46D868,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-40.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
B4E987,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
BCF4A9,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-40.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
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-4.213137996000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
611F3F,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
80E48D,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-37.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
930B24,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
21251D,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-40.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-4.213137996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}

-0.213138000000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-40.556558000000,
coordinate {m}
-0.213138000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
CFF731,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
CC11CC,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
CFF731,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-37.556558000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-37.556558000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-40.556558000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-0.213138000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
253129,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
141132,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
ED8F90,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-20.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}

-6.581948000000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-17.717246000000,
coordinate {m}
-10.581947996000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-20.717246000000,
coordinate {m}
-10.581947996000,
coordinate {m}
0.000000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
397EAB,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
141132,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
63FD3F,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-17.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
7C480C,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
141132,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-20.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
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-10.581947996000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-20.717246000000,
coordinate {m}
-10.581947996000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-17.717246000000,
coordinate {m}
-10.581947996000,
coordinate {m}
0.000000000000,
coordinate {m}
-17.717246000000,
coordinate {m}
-10.581947996000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
AD9745,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
141132,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
AD9745,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-17.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
9D70C9,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
141132,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
8F55FE,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure

0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-20.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-17.717246000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
2D9D02,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
141132,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
F6E8FE,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-20.717246000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.581948000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-20.717246000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.581947996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
8F55FE,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
4oestenorte,
!- Zone Name

Surface,
!- Outside
Boundary Condition
9D70C9,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-41.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
D07B6F,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
D80D0E,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-41.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
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8561FD,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-41.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
16035E,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
354A02,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-38.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}

-6.071929000000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
6DAD6D,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
7DF270,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-41.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
DB0B3B,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
DB0B3B,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-38.181662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-38.181662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.071929000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-41.181662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}

-6.071929000000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-41.181662000000,
coordinate {m}
-6.071929000000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
7DF270,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
6DAD6D,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-34.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-34.747467000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
5A0B06,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
5A0B06,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-31.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
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-9.320130000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-34.747467000000,
coordinate {m}
-9.320130000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-34.747467000000,
coordinate {m}
-9.320130000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
4CDED8,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
FEAB87,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-34.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-34.747467000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-34.747467000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-34.747467000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
ED8F90,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
253129,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-34.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}

-13.320129996000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-31.747467000000,
coordinate {m}
-13.320129996000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-31.747467000000,
coordinate {m}
-9.320130000000,
coordinate {m}
4.048000000000,
coordinate {m}
-34.747467000000,
coordinate {m}
-9.320130000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
BCF4A9,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
B4E987,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-31.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-9.320130000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
28663B,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
93F67B,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure

WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-34.747467000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-34.747467000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-31.747467000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-13.320129996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
E767A8,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
E9EEAB,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
B0D5E5,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-13.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.000000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
F6E8FE,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name

232
E9EEAB,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
2D9D02,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
F9687E,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
E9EEAB,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
7CBCAC,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-13.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}

BuildingSurface:Detailed,
ABCACF,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
E9EEAB,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
ABCACF,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-10.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
2A680F,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
E9EEAB,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-13.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-3.722226000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}

-13.035027000000,
coordinate {m}
-7.722225996000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
C8ABE5,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
E9EEAB,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-13.035027000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-13.035027000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.000000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-10.035027000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.722225996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
0.500000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
7CBCAC,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
PISOELEVADO,
!Construction Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
F9687E,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-26.932538000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
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-23.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-26.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
0.500000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
D80D0E,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
D07B6F,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-23.932538000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
693403,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-26.932538000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}

-26.932538000000,
coordinate {m}
-14.049211000000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-26.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
0.500000000000,
coordinate {m}
-26.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
41AF90,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
41AF90,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-23.932538000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-26.932538000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-26.932538000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-14.049211000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
319C9E,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
C573FC,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices

-26.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-23.932538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-23.932538000000,
coordinate {m}
-14.049211000000,
coordinate {m}
3.548000000000,
coordinate {m}
-26.932538000000,
coordinate {m}
-14.049211000000,
coordinate {m}
3.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 1 X!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
F78D20,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-26.932538000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-26.932538000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.500000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-23.932538000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-18.049210996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
C573FC,
!- Name
Floor,
!- Surface Type
FORRO,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
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319C9E,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-11.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
3.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
6CF48E,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-11.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
E04065,
!- Name

Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
E04065,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-8.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
FEAB87,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE INT,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
4CDED8,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-8.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}

4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Z-

BuildingSurface:Detailed,
888EE9,
!- Name
Wall,
!- Surface Type
PAREDE,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Outdoors,
!- Outside
Boundary Condition
,
!- Outside Boundary
Condition Object
SunExposed,
!- Sun Exposure
WindExposed,
!- Wind
Exposure
,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-11.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-11.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
3.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
4.048000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
BuildingSurface:Detailed,
B0D5E5,
!- Name
Ceiling,
!- Surface Type
LAJE1,
!- Construction
Name
6923E2,
!- Zone Name
Surface,
!- Outside
Boundary Condition
E767A8,
!- Outside
Boundary Condition Object
NoSun,
!- Sun Exposure
NoWind,
!- Wind Exposure
0.0,
!- View Factor to
Ground
4,
!- Number of Vertices
-11.774304000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.227762996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
4.048000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-8.774304000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-6.227763000000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
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4.048000000000,
coordinate {m}
-11.774304000000,
coordinate {m}
-6.227763000000,
coordinate {m}
4.048000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
FENESTRATIONSURFACE:DETAILED
===========
FenestrationSurface:Detailed,
B89169,
!- Name
Window,
!- Surface Type
JANELA,
!- Construction
Name
224C49,
!- Building Surface
Name
,
!- Outside Boundary
Condition Object
,
!- View Factor to
Ground
SOMBREAMENTO,
!- Shading
Control Name
,
!- Frame and Divider
Name
,
!- Multiplier
4,
!- Number of Vertices
-9.445128000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
2.538000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-9.445128000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.538000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-8.545128000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.538000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-8.545128000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
11.285822004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
2.538000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
FenestrationSurface:Detailed,
5689ED,
!- Name
Window,
!- Surface Type
JANELA,
!- Construction
Name
F78D20,
!- Building Surface
Name
,
!- Outside Boundary
Condition Object
,
!- View Factor to
Ground
SOMBREAMENTO,
!- Shading
Control Name
,
!- Frame and Divider
Name
,
!- Multiplier
4,
!- Number of Vertices

-25.882538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
2.554856795329,
coordinate {m}
-25.882538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
0.554856795329,
coordinate {m}
-24.982538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
0.554856795329,
coordinate {m}
-24.982538000000,
coordinate {m}
-18.049210996000,
coordinate {m}
2.554856795329;
coordinate {m}

!- Vertex 1 X!- Vertex 1 Y!- Vertex 1 Z!- Vertex 2 X!- Vertex 2 Y!- Vertex 2 Z!- Vertex 3 X!- Vertex 3 Y!- Vertex 3 Z!- Vertex 4 X!- Vertex 4 Y!- Vertex 4 Z-

FenestrationSurface:Detailed,
593C9E,
!- Name
Window,
!- Surface Type
JANELA,
!- Construction
Name
8561FD,
!- Building Surface
Name
,
!- Outside Boundary
Condition Object
,
!- View Factor to
Ground
SOMBREAMENTO,
!- Shading
Control Name
,
!- Frame and Divider
Name
,
!- Multiplier
4,
!- Number of Vertices
-40.131662000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
2.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-40.131662000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-39.231662000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-39.231662000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-10.071928996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
2.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
FenestrationSurface:Detailed,
E52FA3,
!- Name
Window,
!- Surface Type
JANELA,
!- Construction
Name
6EE7C4,
!- Building
Surface Name

,
!- Outside Boundary
Condition Object
,
!- View Factor to
Ground
SOMBREAMENTO,
!- Shading
Control Name
,
!- Frame and Divider
Name
,
!- Multiplier
4,
!- Number of Vertices
-32.130223000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
2.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-32.130223000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-31.230223000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-31.230223000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
-7.395461996000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
2.548000000000;
!- Vertex 4 Zcoordinate {m}
FenestrationSurface:Detailed,
D85B8F,
!- Name
Window,
!- Surface Type
JANELA,
!- Construction
Name
Zn001:Wall001,
!- Building
Surface Name
,
!- Outside Boundary
Condition Object
,
!- View Factor to
Ground
SOMBREAMENTO,
!- Shading
Control Name
,
!- Frame and Divider
Name
,
!- Multiplier
4,
!- Number of Vertices
-5.950000000000,
!- Vertex 1 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 1 Ycoordinate {m}
2.548000000000,
!- Vertex 1 Zcoordinate {m}
-5.950000000000,
!- Vertex 2 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 2 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 2 Zcoordinate {m}
-5.050000000000,
!- Vertex 3 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 3 Ycoordinate {m}
0.548000000000,
!- Vertex 3 Zcoordinate {m}
-5.050000000000,
!- Vertex 4 Xcoordinate {m}
2.000000004000,
!- Vertex 4 Ycoordinate {m}
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2.548000000000;
coordinate {m}

!- Vertex 4 Z-

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
WINDOWPROPERTY:SHADINGCONT
ROL ===========
WindowProperty:ShadingControl,
SOMBREAMENTO,
!- Name
InteriorShade,
!- Shading Type
,
!- Construction with
Shading Name
AlwaysOff,
!- Shading Control
Type
,
!- Schedule Name
,
!- Setpoint {W/m2, W
or deg C}
No,
!- Shading Control Is
Scheduled
No,
!- Glare Control Is
Active
CORTINA,
!- Shading
Device Material Name
FixedSlatAngle,
!- Type of Slat
Angle Control for Blinds
;
!- Slat Angle Schedule
Name

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: PEOPLE ===========
People,
2oestesul,
!- Name
2oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
OFFICE OCCUPANCY,
!Number of People Schedule Name
Area/Person,
!- Number of
People Calculation Method
,
!- Number of People
,
!- People per Zone
Floor Area {person/m2}
7.7,
!- Zone Floor Area
per Person {m2/person}
0.5,
!- Fraction Radiant
0.57,
!- Sensible Heat
Fraction
Activity Sch,
!- Activity Level
Schedule Name
3.82E-8,
!- Carbon Dioxide
Generation Rate {m3/s-W}
No,
!- Enable ASHRAE
55 Comfort Warnings
ZoneAveraged,
!- Mean
Radiant Temperature Calculation Type
,
!- Surface Name/Angle
Factor List Name
Work Eff Sch,
!- Work
Efficiency Schedule Name
ClothingInsulationSchedule, !Clothing Insulation Calculation Method
,
!- Clothing Insulation
Calculation Method Schedule Name
Clothing Sch,
!- Clothing
Insulation Schedule Name
Air Velo Sch,
!- Air Velocity
Schedule Name
FANGER;
!- Thermal
Comfort Model 1 Type
People,
3meiooeste,

!- Name

3meiooeste,
!- Zone or
ZoneList Name
OFFICE OCCUPANCY,
!Number of People Schedule Name
Area/Person,
!- Number of
People Calculation Method
,
!- Number of People
,
!- People per Zone
Floor Area {person/m2}
7.7,
!- Zone Floor Area
per Person {m2/person}
0.5,
!- Fraction Radiant
0.57,
!- Sensible Heat
Fraction
Activity Sch,
!- Activity Level
Schedule Name
3.82E-8,
!- Carbon Dioxide
Generation Rate {m3/s-W}
No,
!- Enable ASHRAE
55 Comfort Warnings
ZoneAveraged,
!- Mean
Radiant Temperature Calculation Type
,
!- Surface Name/Angle
Factor List Name
Work Eff Sch,
!- Work
Efficiency Schedule Name
ClothingInsulationSchedule, !Clothing Insulation Calculation Method
,
!- Clothing Insulation
Calculation Method Schedule Name
Clothing Sch,
!- Clothing
Insulation Schedule Name
Air Velo Sch,
!- Air Velocity
Schedule Name
FANGER;
!- Thermal
Comfort Model 1 Type
People,
4oestenorte,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
OFFICE OCCUPANCY,
!Number of People Schedule Name
Area/Person,
!- Number of
People Calculation Method
,
!- Number of People
,
!- People per Zone
Floor Area {person/m2}
7.7,
!- Zone Floor Area
per Person {m2/person}
0.5,
!- Fraction Radiant
0.57,
!- Sensible Heat
Fraction
Activity Sch,
!- Activity Level
Schedule Name
3.82E-8,
!- Carbon Dioxide
Generation Rate {m3/s-W}
No,
!- Enable ASHRAE
55 Comfort Warnings
ZoneAveraged,
!- Mean
Radiant Temperature Calculation Type
,
!- Surface Name/Angle
Factor List Name
Work Eff Sch,
!- Work
Efficiency Schedule Name
ClothingInsulationSchedule, !Clothing Insulation Calculation Method
,
!- Clothing Insulation
Calculation Method Schedule Name
Clothing Sch,
!- Clothing
Insulation Schedule Name
Air Velo Sch,
!- Air Velocity
Schedule Name
FANGER;
!- Thermal
Comfort Model 1 Type

People,
5oestenorte,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
OFFICE OCCUPANCY,
!Number of People Schedule Name
Area/Person,
!- Number of
People Calculation Method
,
!- Number of People
,
!- People per Zone
Floor Area {person/m2}
7.7,
!- Zone Floor Area
per Person {m2/person}
0.5,
!- Fraction Radiant
0.57,
!- Sensible Heat
Fraction
Activity Sch,
!- Activity Level
Schedule Name
3.82E-8,
!- Carbon Dioxide
Generation Rate {m3/s-W}
No,
!- Enable ASHRAE
55 Comfort Warnings
ZoneAveraged,
!- Mean
Radiant Temperature Calculation Type
,
!- Surface Name/Angle
Factor List Name
Work Eff Sch,
!- Work
Efficiency Schedule Name
ClothingInsulationSchedule, !Clothing Insulation Calculation Method
,
!- Clothing Insulation
Calculation Method Schedule Name
Clothing Sch,
!- Clothing
Insulation Schedule Name
Air Velo Sch,
!- Air Velocity
Schedule Name
FANGER;
!- Thermal
Comfort Model 1 Type
People,
1oestesul,
!- Name
1oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
OFFICE OCCUPANCY,
!Number of People Schedule Name
Area/Person,
!- Number of
People Calculation Method
,
!- Number of People
,
!- People per Zone
Floor Area {person/m2}
7.7,
!- Zone Floor Area
per Person {m2/person}
0.5,
!- Fraction Radiant
0.57,
!- Sensible Heat
Fraction
Activity Sch,
!- Activity Level
Schedule Name
3.82E-8,
!- Carbon Dioxide
Generation Rate {m3/s-W}
No,
!- Enable ASHRAE
55 Comfort Warnings
ZoneAveraged,
!- Mean
Radiant Temperature Calculation Type
,
!- Surface Name/Angle
Factor List Name
Work Eff Sch,
!- Work
Efficiency Schedule Name
ClothingInsulationSchedule, !Clothing Insulation Calculation Method
,
!- Clothing Insulation
Calculation Method Schedule Name
Clothing Sch,
!- Clothing
Insulation Schedule Name
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Air Velo Sch,
!- Air Velocity
Schedule Name
FANGER;
!- Thermal
Comfort Model 1 Type

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: LIGHTS ===========
Lights,
l2,
!- Name
2oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Lights,
!- Schedule Name
Watts/Area,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Lighting Level {W}
12,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
,
!- Watts per Person
{W/person}
,
!- Return Air Fraction
0.5,
!- Fraction Radiant
0.1,
!- Fraction Visible
1,
!- Fraction
Replaceable
General,
!- End-Use
Subcategory
No;
!- Return Air Fraction
Calculated from Plenum Temperature
Lights,
l3,
!- Name
3meiooeste,
!- Zone or
ZoneList Name
Lights,
!- Schedule Name
Watts/Area,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Lighting Level {W}
12,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
,
!- Watts per Person
{W/person}
,
!- Return Air Fraction
0.5,
!- Fraction Radiant
0.1,
!- Fraction Visible
1,
!- Fraction
Replaceable
General,
!- End-Use
Subcategory
No;
!- Return Air Fraction
Calculated from Plenum Temperature
Lights,
l4,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Lights,
!- Schedule Name
Watts/Area,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Lighting Level {W}
12,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
,
!- Watts per Person
{W/person}
,
!- Return Air Fraction
0.5,
!- Fraction Radiant
0.1,
!- Fraction Visible
1,
!- Fraction
Replaceable
General,
!- End-Use
Subcategory
No;
!- Return Air Fraction
Calculated from Plenum Temperature

Lights,
l5,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Lights,
!- Schedule Name
Watts/Area,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Lighting Level {W}
12,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
,
!- Watts per Person
{W/person}
,
!- Return Air Fraction
0.5,
!- Fraction Radiant
0.1,
!- Fraction Visible
1,
!- Fraction
Replaceable
General,
!- End-Use
Subcategory
No;
!- Return Air Fraction
Calculated from Plenum Temperature
Lights,
l1,
!- Name
1oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Lights,
!- Schedule Name
Watts/Area,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Lighting Level {W}
12,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
,
!- Watts per Person
{W/person}
,
!- Return Air Fraction
0.5,
!- Fraction Radiant
0.1,
!- Fraction Visible
1,
!- Fraction
Replaceable
General,
!- End-Use
Subcategory
No;
!- Return Air Fraction
Calculated from Plenum Temperature

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: ELECTRICEQUIPMENT
===========
ElectricEquipment,
e2,
!- Name
2oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Equipment,
!- Schedule
Name
Watts/Person,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Design Level {W}
,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
130,
!- Watts per Person
{W/person}
0,
!- Fraction Latent
0.4,
!- Fraction Radiant
0;
!- Fraction Lost
ElectricEquipment,
e3,
!- Name
3meiooeste,
!- Zone or
ZoneList Name
Equipment,
!- Schedule
Name
Watts/Person,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Design Level {W}

,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
130,
!- Watts per Person
{W/person}
0,
!- Fraction Latent
0.4,
!- Fraction Radiant
0;
!- Fraction Lost
ElectricEquipment,
e4,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Equipment,
!- Schedule
Name
Watts/Person,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Design Level {W}
,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
130,
!- Watts per Person
{W/person}
0,
!- Fraction Latent
0.4,
!- Fraction Radiant
0;
!- Fraction Lost
ElectricEquipment,
e5,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Equipment,
!- Schedule
Name
Watts/Person,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Design Level {W}
,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
130,
!- Watts per Person
{W/person}
0,
!- Fraction Latent
0.4,
!- Fraction Radiant
0;
!- Fraction Lost
ElectricEquipment,
e1,
!- Name
1oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Equipment,
!- Schedule
Name
Watts/Person,
!- Design Level
Calculation Method
,
!- Design Level {W}
,
!- Watts per Zone
Floor Area {W/m2}
130,
!- Watts per Person
{W/person}
0,
!- Fraction Latent
0.4,
!- Fraction Radiant
0;
!- Fraction Lost

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
ZONEINFILTRATION:DESIGNFLOWRA
TE ===========
ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
inf2,
!- Name
2oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Inifitracao,
!- Schedule Name
AirChanges/Hour,
!- Design Flow
Rate Calculation Method
,
!- Design Flow Rate
{m3/s}
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,
!- Flow per Zone Floor
Area {m3/s-m2}
,
!- Flow per Exterior
Surface Area {m3/s-m2}
1,
!- Air Changes per
Hour {1/hr}
1,
!- Constant Term
Coefficient
,
!- Temperature Term
Coefficient
,
!- Velocity Term
Coefficient
;
!- Velocity Squared
Term Coefficient
ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
inf3,
!- Name
3meiooeste,
!- Zone or
ZoneList Name
Inifitracao,
!- Schedule Name
AirChanges/Hour,
!- Design Flow
Rate Calculation Method
,
!- Design Flow Rate
{m3/s}
,
!- Flow per Zone Floor
Area {m3/s-m2}
,
!- Flow per Exterior
Surface Area {m3/s-m2}
1,
!- Air Changes per
Hour {1/hr}
1,
!- Constant Term
Coefficient
,
!- Temperature Term
Coefficient
,
!- Velocity Term
Coefficient
;
!- Velocity Squared
Term Coefficient
ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
inf4,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Inifitracao,
!- Schedule Name
AirChanges/Hour,
!- Design Flow
Rate Calculation Method
,
!- Design Flow Rate
{m3/s}
,
!- Flow per Zone Floor
Area {m3/s-m2}
,
!- Flow per Exterior
Surface Area {m3/s-m2}
1,
!- Air Changes per
Hour {1/hr}
1,
!- Constant Term
Coefficient
,
!- Temperature Term
Coefficient
,
!- Velocity Term
Coefficient
;
!- Velocity Squared
Term Coefficient
ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
inf5,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Inifitracao,
!- Schedule Name
AirChanges/Hour,
!- Design Flow
Rate Calculation Method
,
!- Design Flow Rate
{m3/s}
,
!- Flow per Zone Floor
Area {m3/s-m2}

,
!- Flow per Exterior
Surface Area {m3/s-m2}
1,
!- Air Changes per
Hour {1/hr}
1,
!- Constant Term
Coefficient
,
!- Temperature Term
Coefficient
,
!- Velocity Term
Coefficient
;
!- Velocity Squared
Term Coefficient
ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
inf1,
!- Name
1oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Inifitracao,
!- Schedule Name
AirChanges/Hour,
!- Design Flow
Rate Calculation Method
,
!- Design Flow Rate
{m3/s}
,
!- Flow per Zone Floor
Area {m3/s-m2}
,
!- Flow per Exterior
Surface Area {m3/s-m2}
1,
!- Air Changes per
Hour {1/hr}
1,
!- Constant Term
Coefficient
,
!- Temperature Term
Coefficient
,
!- Velocity Term
Coefficient
;
!- Velocity Squared
Term Coefficient

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
DESIGNSPECIFICATION:OUTDOORAI
R ===========
DesignSpecification:OutdoorAir,
flow per person,
!- Name
Flow/Person,
!- Outdoor Air
Method
0.0075;
!- Outdoor Air Flow
per Person {m3/s-person}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: ZONECONTROL:HUMIDISTAT
===========
ZoneControl:Humidistat,
Humidistat2,
!- Name
2oestesul,
!- Zone Name
Umidificar,
!- Humidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
Desumidificar;
!- Dehumidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
ZoneControl:Humidistat,
Humidistat3,
!- Name
3meiooeste,
!- Zone Name
Umidificar,
!- Humidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
Desumidificar;
!- Dehumidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name

ZoneControl:Humidistat,
Humidistat4,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone Name
Umidificar,
!- Humidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
Desumidificar;
!- Dehumidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
ZoneControl:Humidistat,
Humidistat5,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone Name
Umidificar,
!- Humidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
Desumidificar;
!- Dehumidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
ZoneControl:Humidistat,
Humidistat1,
!- Name
1oestesul,
!- Zone Name
Umidificar,
!- Humidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name
Desumidificar;
!- Dehumidifying
Relative Humidity Setpoint Schedule
Name

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
ZONECONTROL:THERMOSTAT
===========
ZoneControl:Thermostat,
Zone 2 Thermostat,
!- Name
2oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Zone Control Type Sched, !- Control
Type Schedule Name
ThermostatSetpoint:DualSetpoint, !Control 1 Object Type
Dois setoints;
!- Control 1 Name
ZoneControl:Thermostat,
Zone 3 Thermostat,
!- Name
3meiooeste,
!- Zone or
ZoneList Name
Zone Control Type Sched, !- Control
Type Schedule Name
ThermostatSetpoint:DualSetpoint, !Control 1 Object Type
Dois setoints;
!- Control 1 Name
ZoneControl:Thermostat,
Zone 4 Thermostat,
!- Name
4oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Zone Control Type Sched, !- Control
Type Schedule Name
ThermostatSetpoint:DualSetpoint, !Control 1 Object Type
Dois setoints;
!- Control 1 Name
ZoneControl:Thermostat,
Zone 5 Thermostat,
!- Name
5oestenorte,
!- Zone or
ZoneList Name
Zone Control Type Sched, !- Control
Type Schedule Name
ThermostatSetpoint:DualSetpoint, !Control 1 Object Type
Dois setoints;
!- Control 1 Name
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ZoneControl:Thermostat,
Zone 1 Thermostat,
!- Name
1oestesul,
!- Zone or
ZoneList Name
Zone Control Type Sched, !- Control
Type Schedule Name
ThermostatSetpoint:DualSetpoint, !Control 1 Object Type
Dois setoints;
!- Control 1 Name

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
THERMOSTATSETPOINT:DUALSETPO
INT ===========
ThermostatSetpoint:DualSetpoint,
Dois setoints,
!- Name
Heating Setpoints,
!- Heating
Setpoint Temperature Schedule Name
Cooling Setpoints;
!- Cooling
Setpoint Temperature Schedule Name

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
ZONEHVAC:IDEALLOADSAIRSYSTEM
===========
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem,
Zone1Air,
!- Name
,
!- Availability Schedule
Name
NODE_1,
!- Zone Supply
Air Node Name
,
!- Zone Exhaust Air
Node Name
50,
!- Maximum Heating
Supply Air Temperature {C}
13,
!- Minimum Cooling
Supply Air Temperature {C}
0.0156,
!- Maximum
Heating Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
0.0077,
!- Minimum Cooling
Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
NoLimit,
!- Heating Limit
autosize,
!- Maximum
Heating Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum
Sensible Heating Capacity {W}
NoLimit,
!- Cooling Limit
autosize,
!- Maximum
Cooling Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum Total
Cooling Capacity {W}
,
!- Heating Availability
Schedule Name
,
!- Cooling Availability
Schedule Name
Humidistat,
!Dehumidification Control Type
,
!- Cooling Sensible
Heat Ratio {dimensionless}
Humidistat,
!- Humidification
Control Type
,
!- Design Specification
Outdoor Air Object Name
,
!- Outdoor Air Inlet
Node Name
,
!- Demand Controlled
Ventilation Type

,
!- Outdoor Air
Economizer Type
,
!- Heat Recovery Type
,
!- Sensible Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
;
!- Latent Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem,
Zone2Air,
!- Name
,
!- Availability Schedule
Name
NODE_2,
!- Zone Supply
Air Node Name
,
!- Zone Exhaust Air
Node Name
50,
!- Maximum Heating
Supply Air Temperature {C}
13,
!- Minimum Cooling
Supply Air Temperature {C}
0.0156,
!- Maximum
Heating Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
0.0077,
!- Minimum Cooling
Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
NoLimit,
!- Heating Limit
autosize,
!- Maximum
Heating Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum
Sensible Heating Capacity {W}
NoLimit,
!- Cooling Limit
autosize,
!- Maximum
Cooling Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum Total
Cooling Capacity {W}
,
!- Heating Availability
Schedule Name
,
!- Cooling Availability
Schedule Name
Humidistat,
!Dehumidification Control Type
,
!- Cooling Sensible
Heat Ratio {dimensionless}
Humidistat,
!- Humidification
Control Type
,
!- Design Specification
Outdoor Air Object Name
,
!- Outdoor Air Inlet
Node Name
,
!- Demand Controlled
Ventilation Type
,
!- Outdoor Air
Economizer Type
,
!- Heat Recovery Type
,
!- Sensible Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
;
!- Latent Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem,
Zone3Air,
!- Name
,
!- Availability Schedule
Name
NODE_3,
!- Zone Supply
Air Node Name
,
!- Zone Exhaust Air
Node Name
50,
!- Maximum Heating
Supply Air Temperature {C}
13,
!- Minimum Cooling
Supply Air Temperature {C}
0.0156,
!- Maximum
Heating Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}

0.0077,
!- Minimum Cooling
Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
NoLimit,
!- Heating Limit
autosize,
!- Maximum
Heating Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum
Sensible Heating Capacity {W}
NoLimit,
!- Cooling Limit
autosize,
!- Maximum
Cooling Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum Total
Cooling Capacity {W}
,
!- Heating Availability
Schedule Name
,
!- Cooling Availability
Schedule Name
Humidistat,
!Dehumidification Control Type
,
!- Cooling Sensible
Heat Ratio {dimensionless}
Humidistat,
!- Humidification
Control Type
,
!- Design Specification
Outdoor Air Object Name
,
!- Outdoor Air Inlet
Node Name
,
!- Demand Controlled
Ventilation Type
,
!- Outdoor Air
Economizer Type
,
!- Heat Recovery Type
,
!- Sensible Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
;
!- Latent Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem,
Zone4Air,
!- Name
,
!- Availability Schedule
Name
NODE_4,
!- Zone Supply
Air Node Name
,
!- Zone Exhaust Air
Node Name
50,
!- Maximum Heating
Supply Air Temperature {C}
13,
!- Minimum Cooling
Supply Air Temperature {C}
0.0156,
!- Maximum
Heating Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
0.0077,
!- Minimum Cooling
Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
NoLimit,
!- Heating Limit
autosize,
!- Maximum
Heating Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum
Sensible Heating Capacity {W}
NoLimit,
!- Cooling Limit
autosize,
!- Maximum
Cooling Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum Total
Cooling Capacity {W}
,
!- Heating Availability
Schedule Name
,
!- Cooling Availability
Schedule Name
Humidistat,
!Dehumidification Control Type
,
!- Cooling Sensible
Heat Ratio {dimensionless}
Humidistat,
!- Humidification
Control Type
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,
!- Design Specification
Outdoor Air Object Name
,
!- Outdoor Air Inlet
Node Name
,
!- Demand Controlled
Ventilation Type
,
!- Outdoor Air
Economizer Type
,
!- Heat Recovery Type
,
!- Sensible Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
;
!- Latent Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem,
Zone5Air,
!- Name
,
!- Availability Schedule
Name
NODE_5,
!- Zone Supply
Air Node Name
,
!- Zone Exhaust Air
Node Name
50,
!- Maximum Heating
Supply Air Temperature {C}
13,
!- Minimum Cooling
Supply Air Temperature {C}
0.0156,
!- Maximum
Heating Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
0.0077,
!- Minimum Cooling
Supply Air Humidity Ratio
{kgWater/kgDryAir}
NoLimit,
!- Heating Limit
autosize,
!- Maximum
Heating Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum
Sensible Heating Capacity {W}
NoLimit,
!- Cooling Limit
autosize,
!- Maximum
Cooling Air Flow Rate {m3/s}
autosize,
!- Maximum Total
Cooling Capacity {W}
,
!- Heating Availability
Schedule Name
,
!- Cooling Availability
Schedule Name
Humidistat,
!Dehumidification Control Type
,
!- Cooling Sensible
Heat Ratio {dimensionless}
Humidistat,
!- Humidification
Control Type
,
!- Design Specification
Outdoor Air Object Name
,
!- Outdoor Air Inlet
Node Name
,
!- Demand Controlled
Ventilation Type
,
!- Outdoor Air
Economizer Type
,
!- Heat Recovery Type
,
!- Sensible Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}
;
!- Latent Heat
Recovery Effectiveness {dimensionless}

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: ZONEHVAC:EQUIPMENTLIST
===========
ZoneHVAC:EquipmentList,
Zone2Equipment,
!- Name
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, !Zone Equipment 1 Object Type

Zone2Air,
!- Zone Equipment
1 Name
1,
!- Zone Equipment 1
Cooling Sequence
1;
!- Zone Equipment 1
Heating or No-Load Sequence
ZoneHVAC:EquipmentList,
Zone3Equipment,
!- Name
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, !Zone Equipment 1 Object Type
Zone3Air,
!- Zone Equipment
1 Name
1,
!- Zone Equipment 1
Cooling Sequence
1;
!- Zone Equipment 1
Heating or No-Load Sequence
ZoneHVAC:EquipmentList,
Zone4Equipment,
!- Name
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, !Zone Equipment 1 Object Type
Zone4Air,
!- Zone Equipment
1 Name
1,
!- Zone Equipment 1
Cooling Sequence
1;
!- Zone Equipment 1
Heating or No-Load Sequence
ZoneHVAC:EquipmentList,
Zone5Equipment,
!- Name
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, !Zone Equipment 1 Object Type
Zone5Air,
!- Zone Equipment
1 Name
1,
!- Zone Equipment 1
Cooling Sequence
1;
!- Zone Equipment 1
Heating or No-Load Sequence
ZoneHVAC:EquipmentList,
Zone1Equipment,
!- Name
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, !Zone Equipment 1 Object Type
Zone1Air,
!- Zone Equipment
1 Name
1,
!- Zone Equipment 1
Cooling Sequence
1;
!- Zone Equipment 1
Heating or No-Load Sequence

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
ZONEHVAC:EQUIPMENTCONNECTIO
NS ===========
ZoneHVAC:EquipmentConnections,
2oestesul,
!- Zone Name
Zone2Equipment,
!- Zone
Conditioning Equipment List Name
Zone2Inlets,
!- Zone Air Inlet
Node or NodeList Name
,
!- Zone Air Exhaust
Node or NodeList Name
NODE_8,
!- Zone Air Node
Name
NODE_9;
!- Zone Return
Air Node Name
ZoneHVAC:EquipmentConnections,
3meiooeste,
!- Zone Name
Zone3Equipment,
!- Zone
Conditioning Equipment List Name

Zone3Inlets,
!- Zone Air Inlet
Node or NodeList Name
,
!- Zone Air Exhaust
Node or NodeList Name
NODE_10,
!- Zone Air Node
Name
NODE_11;
!- Zone Return
Air Node Name
ZoneHVAC:EquipmentConnections,
4oestenorte,
!- Zone Name
Zone4Equipment,
!- Zone
Conditioning Equipment List Name
Zone4Inlets,
!- Zone Air Inlet
Node or NodeList Name
,
!- Zone Air Exhaust
Node or NodeList Name
NODE_12,
!- Zone Air Node
Name
NODE_13;
!- Zone Return
Air Node Name
ZoneHVAC:EquipmentConnections,
5oestenorte,
!- Zone Name
Zone5Equipment,
!- Zone
Conditioning Equipment List Name
Zone5Inlets,
!- Zone Air Inlet
Node or NodeList Name
,
!- Zone Air Exhaust
Node or NodeList Name
NODE_14,
!- Zone Air Node
Name
NODE_15;
!- Zone Return
Air Node Name
ZoneHVAC:EquipmentConnections,
1oestesul,
!- Zone Name
Zone1Equipment,
!- Zone
Conditioning Equipment List Name
Zone1Inlets,
!- Zone Air Inlet
Node or NodeList Name
,
!- Zone Air Exhaust
Node or NodeList Name
NODE_6,
!- Zone Air Node
Name
NODE_7;
!- Zone Return
Air Node Name

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: NODELIST ===========
NodeList,
Zone2Inlets,
NODE_2;

!- Name
!- Node 1 Name

NodeList,
Zone3Inlets,
NODE_3;

!- Name
!- Node 1 Name

NodeList,
Zone4Inlets,
NODE_4;

!- Name
!- Node 1 Name

NodeList,
Zone5Inlets,
NODE_5;

!- Name
!- Node 1 Name

NodeList,
Zone1Inlets,
NODE_1;

!- Name
!- Node 1 Name
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!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
OUTPUT:VARIABLEDICTIONARY
===========
Output:VariableDictionary,
IDF;
!- Key Field

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS:
OUTPUT:SURFACES:DRAWING
===========
Output:Surfaces:Drawing,
dxf;
!- Report Type

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: OUTPUT:CONSTRUCTIONS
===========
Output:Constructions,
Constructions;
!- Details Type 1

!- =========== ALL OBJECTS IN
CLASS: OUTPUT:VARIABLE
===========
Output:Variable,
*,
!- Key Value
Zone Ideal Loads Zone Total Cooling
Energy, !- Variable Name
Monthly;
!- Reporting
Frequency
Output:Variable,
*,
!- Key Value
Zone Ideal Loads Zone Sensible
Heating Energy, !- Variable Name
Monthly;
!- Reporting
Frequency
Output:Variable,
*,
!- Key Value
Zone Mean Air Temperature, !Variable Name
Monthly;
!- Reporting
Frequency
Output:Variable,
*,
!- Key Value
Zone Ideal Loads Zone Total Heating
Energy, !- Variable Name
Monthly;
!- Reporting
Frequency
Output:Variable,
*,
!- Key Value
Zone Ideal Loads Zone Latent Cooling
Energy, !- Variable Name
Monthly;
!- Reporting
Frequency

