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Resumo 

O projeto de arquitetura consiste numa eficaz estratégia para a redução de 

consumo de ar condicionado. Contudo, muitas vezes essa potencialidade é negligenciada 

devido à falta de referências que sirvam de suporte para as decisões projetuais. No intuito 

de aproximar a abordagem acadêmica da prática projetual, este trabalho visa propor 

recomendações projetuais arquitetônicas para a eficiência energética e desempenho 

térmico de edificações do Campus/UFRN a partir de resultados de simulações 

computacionais utilizando o programa DesignBuilder. A definição dos modelos iniciou-se 

pelas variáveis de envoltória, realizada parcialmente a partir de um estudo de campo 

realizado em treze edificações que compõem o universo da pesquisa. Esse estudo de 

campo indicou padrões de envoltória básicos que foram implementados nos modelos. As 

variáveis de ocupação foram obtidas a partir do monitoramento de temperaturas 

internas e consumo energético e de um levantamento de potências nominais de 

iluminação e equipamentos, ambos realizados no prédio da Reitoria do Campus/UFRN. 

Foram propostos três modelos de simulação conforme as diferentes etapas e decisões 

projetuais. O primeiro modelo aborda as primeiras decisões projetuais, simulando a 

combinação de três geometrias típicas com três níveis de desempenho de envoltória. O 

segundo modelo, ainda referente às primeiras decisões, analisa as trocas térmicas entre 

as circulações – laterais e centrais – e os agrupamentos de salas, bem como os fluxos de 

calor e temperaturas médias mensais das circulações de cada circulação. O terceiro 

modelo analisa a influência de decisões de projeto e de detalhamento no consumo 

energético e desempenho térmico. Nesse modelo, são simuladas diferentes soluções de 

coberta, proteções solares, sistemas construtivos de paredes e cores externas. Os 

resultados das simulações dos três modelos indicam forte influência dos fluxos térmicos 

causados pela incidência de radiação solar nas aberturas e superfícies, o que ressalta a 

importância do sombreamento das aberturas, orientação das salas e da absortância das 

superfícies de coberta e paredes. 

 

Palavras-chave: Eficiência energética, desempenho térmico, processo projetual. 



 ix

 

 

Abstract 

Building design is an effective way to achieve HVAC energy consumption 

reduction. However, this potentiality is often neglected by architects due to the lack of 

references to support design decisions. This works intends to propose architectural 

design guidelines for energy efficiency and thermal performance of Campus/UFRN 

buildings. These guidelines are based on computer simulations results using the software 

DesignBuilder. The definition of simulation models has begun with envelope variables, 

partially done after a field study of thirteen buildings at UFRN/Campus. This field study 

indicated some basic envelope patterns that were applied in simulation models. 

Occupation variables were identified with temperature and energy consumption 

monitoring procedures and a verification of illumination and equipment power, both 

developed at the Campus/UFRN administration building. Three simulation models were 

proposed according to different design phases and decisions. The first model represents 

early design decisions, simulating the combination of different types of geometry with 

three levels of envelope thermal performance. The second model, still as a part of early 

design phase, analyses thermal changes between circulation halls – lateral and central – 

and office rooms, as well as the heat fluxes  and monthly temperatures in each circulation 

hall. The third model analyses the influence of middle-design and detail design decisions 

on energy consumption and thermal performance. In this model, different solutions of 

roofs, shading devices, walls and external colors were simulated. The results of all 

simulation models suggest a high influence of thermal loads due to the incidence of solar 

radiation on windows and surfaces, which highlights the importance of window shading 

devices, office room orientation and absorptance of roof and walls surfaces. 

 

Key words: Energy efficiency, thermal performance, design process. 
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Introdução 

A discussão em eficiência energética de edificações no Brasil é mais restrita a 

projetos de pesquisa acadêmicos. Mesmo com o aumento do número de teses e 

dissertações produzidas nos últimos anos e com a intensificação gradativa de campanhas 

de eficiência energética, percebe-se que a prática arquitetônica não está sendo 

influenciada.  

Atualmente, alguns programas de conservação de energia, dentre os quais se 

destaca o Procel Edifica, têm seus investimentos direcionados para a redução de 

consumo energético de edificações. De acordo com a Eletrobrás (2004), o campo de 

atuação do Procel Edifica busca não somente “o desenvolvimento de requisitos para 

arquitetura bioclimática”,  mas incorpora diversas atribuições como a “certificação de 

materiais e equipamentos”, o “desenvolvimento de procedimentos para 

regulamentação/legislação” e de “projetos educacionais e de interesse social”. 

Mesmo com os investimentos, frequentemente os elementos arquitetônicos e o 

projeto de arquitetura ainda são tratados como estratégias secundárias de redução de 

consumo.  A atenção da maior parte dos programas de conservação de energia – 

sobretudo os que se manifestam em âmbito local – é direcionada para a otimização de 

sistemas de iluminação e ar condicionado, sensibilização e capacitação dos funcionários. 

As causas do consumo energético de edificações são classificadas em três 

categorias: a envoltória e arranjo interno dos edifícios, os sistemas de condicionamento e 

iluminação e, por fim, os ocupantes. Pedrini e Hyde (2001) realizaram uma série de 

simulações hipotéticas, combinando soluções eficientes e ineficientes para cada 

categoria, a fim de verificar os fatores mais influentes no desempenho. Os resultados 

apontaram que um edifício eficiente pode atingir um desempenho máximo – na escala 

adotada pelos autores – somente se possuir uma envoltória eficiente. Dessa forma, 

Pedrini e Hyde (2001) destacaram que o arquiteto tem o potencial de reduzir o consumo 

através da envoltória. 

É consensual entre diversos autores a importância do projeto de arquitetura para 

o desempenho energético de uma edificação. Segundo Hegger (2003), um projeto 

arquitetônico deve ser criterioso na escolha do sítio, implantação, forma e orientação, 
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disposição de aberturas e seleção de materiais. O autor considera que a observância 

desses fatores pode fazer da arquitetura a estratégia mais efetiva de conservação de 

energia em edifícios.  

Nota-se que os fatores identificados por Hegger (2003) estão relacionados 

intrinsecamente com a prática profissional do arquiteto. Dessa forma, o processo de 

tomada de decisões – sobretudo nas etapas iniciais do projeto – tem implicações diretas 

no consumo energético do edifício. 

A prática projetual do arquiteto muitas vezes envolve eleger prioridades em 

detrimento de aspectos importantes. Dessa forma, alguns parâmetros fundamentais num 

projeto muitas vezes são superados por valores estéticos descontextualizados 

climaticamente ou devido a fatores de ordem econômica, como pode ser o caso de 

edifícios do Campus/UFRN. Por observação, constata-se que a maioria das suas 

edificações não prioriza estratégias arquitetônicas específicas de redução das cargas 

térmicas. De fato, são poucas edificações que apresentam proteções solares ou até beirais 

para sombreamento parcial das aberturas. Muitas vezes as edificações não se mostram 

sensíveis à orientação solar – o que pode influenciar bastante o consumo por ar 

condicionado. 

Contudo, o contexto a que estão submetidos os arquitetos responsáveis pelos 

projetos do Campus/UFRN é peculiar. Frequentemente, não há tempo suficiente para 

reflexão e os projetos são ajustados para compatibilizar demandas aquém dos recursos 

disponíveis, que sempre estão sujeito a cortes. Os órgãos de incentivo à pesquisa que 

custeiam as construções exigem que o projeto arquitetônico seja apresentado antes 

mesmo de ser aprovado, sem garantia de aprovação total ou mesmo parcial. Em outros 

casos, projetos devem ser desenvolvidos em tempos exíguos para aproveitar recursos que 

estão prestes a expirar. Diante da crescente demanda e da falta de ferramentas ou 

métodos de avaliação do desempenho térmico das edificações, é natural que os 

projetistas do Campus/UFRN não contemplem a questão apropriadamente. 

Esta pesquisa aborda a determinação de recomendações projetuais arquitetônicas 

considerando a otimização da energia elétrica consumida por ar condicionado e o 

desempenho térmico da envoltória. Para isso, identifica diversas soluções arquitetônicas 

empregadas em edificações selecionadas, simula e avalia seu desempenho térmico e 
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energético. Considerando a importância do projeto arquitetônico no consumo de energia 

e reconhecendo a escassez de materiais de suporte projetual dirigido aos arquitetos, este 

trabalho visa formular, com respaldo técnico-científico, algumas recomendações 

projetuais visando à eficiência energética do Campus/UFRN. 

Seus objetivos específicos são: 

• Analisar a aplicação projetual de algumas normas e recomendações de 

eficiência energética e desempenho térmico; 

• Identificar nas edificações selecionadas aspectos comuns relacionados à 

geometria, envoltória e organização espacial; 

• Caracterizar a ocupação da Reitoria Universitária para utilização dos dados 

resultantes nas simulações; 

• Simular os casos hipotéticos mais relevantes e avaliar parametricamente a 

influência de variáveis específicas os casos considerados mais relevantes; 

A escolha do Campus/UFRN como universo de pesquisa é um dos aspectos que 

contribuem para a viabilidade do trabalho, sobretudo nas etapas de pesquisa de campo e 

coleta dos dados. A execução da pesquisa é facilitada pela restrição física do universo e 

pela relação de proximidade entre os edifícios a serem estudados e o Laboratório do 

Conforto Ambiental - LabCon, o que permite melhor aproveitamento dos equipamentos 

disponíveis no Laboratório e minimiza os deslocamentos. 

O estudo das implicações da arquitetura no consumo energético das edificações 

do Campus/UFRN tem a finalidade de fornecer critérios energéticos mais claros para o 

subsídio de futuros projetos. Verificou-se na pesquisa exploratória que o entendimento 

do uso da energia na UFRN ocorre ainda de forma bastante incerta, na medida em que 

não há registro de pesquisas anteriores que forneçam parâmetros acerca do consumo de 

energia no Campus/UFRN, sobretudo no que se refere ao uso de ar condicionado e à 

ocupação dos edifícios. 

Este trabalho pode contribuir diretamente para a redução de consumo de futuras 

edificações administrativas do Campus/UFRN. E no âmbito mais geral, este trabalho 

também busca fomentar a discussão acerca do papel do arquiteto frente às exigências de 

redução do consumo energético nos edifícios. Nota-se que, apesar de ser um tema pouco 

explorado na graduação dos cursos de arquitetura, a eficiência energética é requisito 
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indispensável em projetos de edificações, devendo ser adotada pelo arquiteto como 

parâmetro de projeto desde suas etapas iniciais. 

Os objetivos propostos nesta dissertação estão relacionados às etapas da pesquisa 

e aos temas a serem discutidos, de modo que o resultado final obtido seja fundamentado 

nos campos teórico, técnico e científico. 

O capítulo 1 é referente à discussão teórica, que embasa os procedimentos práticos 

e introduz alguns referenciais metodológicos de trabalhos anteriores. A base teórico-

metodológica deve respaldar a elaboração de recomendações e a execução da pesquisa. 

Dessa forma, o capítulo é dividido em três partes nas quais são discutidas as questões 

projetuais, a aplicação projetual das principais normas em nível mundial e nacional, bem 

como são apresentados alguns estudos precedentes na área. 

O capítulo 2 é referente à descrição e apresentação de todos os procedimentos 

metodológicos da pesquisa. Neste capítulo são apresentadas as etapas de caracterização 

das edificações e de simulação e obtenção de resultados quantitativos. 

No capítulo 3, de elaboração das recomendações arquitetônicas, são apresentadas 

as premissas de elaboração do produto final, apresentado no segundo volume, bem como 

destaca os principais resultados referentes a cada variável considerada. 

O capítulo 4 apresenta as considerações finais. Além de apresentar os principais 

resultados, identifica as limitações do trabalho e sugere abordagens para futuras 

pesquisas. 
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1 Revisão de literatura 

A fundamentação teórica realizada neste capítulo possui três enfoques principais. 

Primeiramente, busca-se vincular prescrições de eficiência energética com o processo 

projetual do arquiteto. Foi verificado ao longo da pesquisa que muitas normas e 

recomendações trazem informações e critérios estranhos à maioria dos arquitetos, além 

de especificar parâmetros para variáveis de projeto que sequer são consideradas na 

prática projetual. Essa abordagem visa fornecer suporte teórico à elaboração de 

recomendações projetuais. 

Em seguida, pretende-se apresentar e analisar a aplicação projetual das principais 

normas prescritivas de desempenho térmico e eficiência energética – no âmbito mundial, 

a ASHRAE (2004b), e nacional, a ABNT (2005). As normas também são analisadas no que 

tange à adequação ao clima quente-úmido e questões de viabilidade construtiva das 

prescrições. 

Por fim, é realizada uma revisão de alguns estudos precedentes de simulação 

computacional realizados no Brasil. 

1.1 Processo Projetual e eficiência energética 

As questões energéticas comumente discutidas no meio acadêmico deveriam estar 

influenciando a prática profissional do arquiteto gradativamente. Existe uma tendência 

mundial de implementação de normas de desempenho energético de edificações que 

estabelece prescrições e parâmetros de eficiência com os quais o arquiteto deve se 

adaptar. 

Para atingir o desempenho satisfatório, o arquiteto deve contemplar as questões 

energéticas desde as primeiras etapas do projeto. A importância dessa conduta é 

consensual entre diversos autores para o desempenho do edifício. Muitos estudos 

apontam, inclusive, que as decisões iniciais de um projeto são, inclusive, as mais 

influentes para o desempenho energético da edificação. 

De acordo com o The Energy Research Group (1993), as melhores oportunidades 

de otimizar o desempenho energético de um edifício ocorrem no início do processo de 
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projeto, quando são tomadas decisões referentes ao sítio, orientação e o uso de 

estratégias passivas.  

Segundo Burberry (1983), o conforto térmico e a conservação de energia são 

aspectos diretamente afetados por decisões. O autor defende que, para se alcançar um 

desempenho térmico satisfatório, as considerações térmicas devem surgir nas primeiras 

etapas do projeto. De acordo com Burberry (1983), os projetistas devem se familiarizar 

com os princípios e métodos do “projeto térmico”, aplicando-os como parte do 

procedimento normal de projeto.  

Burberry (1983) apresenta um esquema de atividades de projeto composto pelas 

etapas de análise do cliente, estudo de viabilidade, esboço, projeto detalhado e a 

produção de desenhos executivos, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 – Representação do processo projetual mostrando os estágios em que 
as decisões que influenciam no desempenho térmico do edifício são tomadas. 
Fonte: Adaptado de Burberry (1983). 
 

No diagrama, o autor apresenta as decisões relativas ao sítio e à equipe de projeto 

como as primeiras do processo (fase de análise). Na etapa de viabilidade, o autor 

considera que são tomadas decisões de orientação, volume e planejamento interno. As 
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atividades da fase de esboço são referentes ao tamanho das aberturas, ao isolamento dos 

fechamentos, à ventilação e à forma da edificação. 

O processo projetual adotado por Burberry (1983) é baseado no mapa de 

processos elaborado pelo Royal Institute of British Architects (1973), apresentado no 

Quadro 1. O instituto britânico separa o processo projetual em três etapas principais: 

Programa, Projeto Esquemático e Projeto executivo. Para cada uma dessas etapas são 

discriminadas tarefas e decisões relativas à prática profissional do arquiteto. A 

subdivisão do processo projetual proposta pelo RIBA´s ainda é adotada freqüentemente 

como referência em trabalhos mais recentes. 

Quadro 1 - Processo projetual segundo o Royal Institute of British Architects.  
 

Etapa Propósito e decisões a 
serem tomadas 

Tarefas a serem 
realizadas Terminologia 

INÍCIO 
Preparar requerimentos 
gerais e planejar ações 
futuras 

Preparar o cliente para a 
problemática. 

VIABILIDADE 

Fornecer ao cliente uma 
avaliação inicial e 
recomendações no 
sentido de determinar o 
procedimento do projeto. 

Desenvolver estudos 
sobre requerimentos dos 
usuários, condições do 
terreno, planejamento, 
projeto, custo, etc. 
Informações necessárias 
para a tomada de 
decisões. 

PROGRAMA 

PROPOSIÇÕES 
GERAIS 

Determinar a abordagem 
geral de layout, projeto e 
construção no sentido de 
obter uma aprovação do 
cliente das propostas 
gerais.  

Aprofundar a análise. 
Desenvolver estudos 
sobre requerimentos dos 
usuários, problemas 
técnicos, projeto, custo, 
etc. 

PROJETO 
ESQUEMÁTICO 

Completar a análise geral 
e decidir propostas 
particulares, incluindo a 
organização espacial, 
método construtivo, 
especificações gerais e 
custos para obtenção de 
todas as aprovações. 

Desenvolvimento final da 
análise. Projeto 
arquitetônico completo. 
Projetos complementares 
em etapa inicial, 
preparação para a 
planilha de custos e 
relatório do projeto. 

PROJETO 
ESQUEMÁTICO 

PROJETO 
DETALHADO 

Obter decisão final em 
todas as questões 
referentes ao projeto, 
especificação, construção 
e custo. 

Projeto completo de 
todos os componentes e 
partes do edifício. 

PROJETO 
EXECUTIVO 

Fonte: Adaptado de Royal Institute of British Architects (1973) 
 

De acordo com o Royal Institute of British Architects (1973), o processo projetual 

parte da análise do problema (sítio, usuário, requerimentos). Toda decisão tomada pelo 

arquiteto deve ser decorrente dessa análise, respaldada pelos requerimentos e 
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especificidades do problema. Após essa etapa, são desenvolvidos os projetos 

arquitetônicos e complementares, respectivamente.  

Como evolução da proposta de Burberry (1983), Szokolay (1984) apud Pedrini 

(2003), defende que a consideração de estratégias passivas deve permear todo o processo 

de projeto. O autor divide o processo de projeto em quatro etapas, definindo tarefas, 

informações, ferramentas e produtos para cada etapa, conforme o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Eficiência energética no processo projetual.  
Etapa Tarefas Informação Ferramentas Produto 

Digerir problemas Dados 
climáticos 

Análise 
bioclimática 

Especificação do 
desempenho 

Identificar limites Padrões de 
consumo 

Tabelas de 
Mahoney 

Metas de 
consumo 

Estudo climático Precedentes Princípios 
climáticos 

ANÁLISE PRÉ-
PROJETO 

Definir ‘espaço de 
solução’ 

Imagens de 
formas 
apropriadas 

Software 
climático 

Diretrizes de 
projeto 

Caso as implicações energéticas sejam ignoradas na etapa inicial, pode-se prejudicar o trabalho posterior, o 
produto do projeto. Caso a questão seja abordada posteriormente, o projeto está sujeito a modificações. 

Gerar idéias Conhecimento 
do efeito térmico 
da forma, do 
comportamento 
térmico dos 
materiais. 

ESBOÇO 
 

Formular e testar 
hipóteses de projeto. 

Critério de 
avaliação 

Teste de 
alternativas, 
refinar a 
selecionada 
segundo um 
método 
simplificado. Ex: 
Harrmon
program

Proposta de 
projeto 

A hipótese deve satisfazer não só os critérios energéticos, mas implantação, circulação, estrutura, execução e 
estética.  

DETALHAMENTO 

Decisões projetuais de 
detalhamento: aberturas, 
proteções, dimensões, 
materiais da envoltória, 
espessuras e 
superfícies. 

Conhecimento 
das
conseqüências 
das decisões de 
detalhamento no 
consumo 
energético. 

Diagramas, (...) 
ou softwares 
como Daylight ou
Solpak

Desenhos e 
especificações 
de detalhamento. 

Muitas das decisões dessa etapa têm efeito no desempenho energético: o mesmo elemento pode influenciar 
vários fatores (calor, luz, som) ou o mesmo fator pode ser influenciado por diversos elementos.  

AVALIAÇÃO FINAL 

Análise detalhada do 
desempenho térmico  

Dados de 
materiais, dados 
climáticos 
horários e 
rotinas de 
ocupação do 
edifício. 

Programas 
sofisticados de 
simulação 

Relatório final de 
energia. 

Comparar resultados com as metas estabelecidas, modificar o projeto se necessário. 
Fonte: Adaptado de Szokolay (1984) apud Pedrini (2003) 

 

O autor divide o processo projetual em Análise Pré-projeto, Esboço, Detalhamento 

e Avaliação Final. A proposta de Szokolay (1984) apud Pedrini (2003) é fortemente 

marcada pelo rigor científico do processo de projeto. A tomada de decisões em 
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arquitetura, segundo o autor, deveria ter bases científicas, ou seja: o arquiteto deveria 

testar suas hipóteses a fim de obter melhor desempenho térmico e energético. 

Apesar da proposta de utilização de métodos de avaliação, verifica-se que na 

prática profissional, há uma forte resistência por parte dos arquitetos em utilizar 

ferramentas que testem o desempenho de soluções de um projeto, ou até mesmo de 

considerar a eficiência energética como um dos condicionantes de projeto. 

Em sua tese de doutorado, Pedrini (2003) investigou a integração de estratégias de 

eficiência energética nas primeiras fases do projeto arquitetônico. O autor realizou uma 

pesquisa na Austrália com arquitetos classificados em diferentes categorias: estudantes 

de pós-graduação, professores, arquitetos que trabalham com sustentabilidade e 

arquitetos renomados. Dentre os resultados apresentados, o autor observou uma clara 

tendência do uso da intuição e de recomendações nas primeiras etapas de projeto. 

Ademais, os resultados apontam resistência por parte de todas as categorias à utilização 

de ferramentas de teste de hipóteses durante o projeto. 

Uma pesquisa semelhante foi realizada na Holanda, por Wilde (2004). Em sua tese, 

o autor intenta avaliar a utilização de ferramentas computacionais ainda na fase de 

tomada de decisões e propor, num segundo momento bases para o desenvolvimento de 

uma ferramenta direcionada à escolha de componentes de redução de consumo na fase 

projetual. 

Sob esse enfoque, o autor selecionou 70 obras consideradas eficientes 

energeticamente pela literatura especializada e aplicou questionários aos arquitetos e 

consultores responsáveis por cada obra.  

Os resultados obtidos por Wilde (2004) apontam as seguintes conclusões:  

• A maior parte dos componentes de redução do consumo de energia é escolhida pelos 

arquitetos na fase conceitual1 do projeto (57%).  

• A motivação dos arquitetos em usar estratégias passivas de redução de consumo é 

decorrente da experiência do arquiteto em 41% dos casos. 

                                                   

1 O processo de projeto considerado por Wilde (2004) é formado pelas etapas de viabilidade, 

projeto conceitual, projeto preliminar, projeto final e detalhamento construtivo e especificações. 
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• A maioria dos arquitetos (67%) não se utiliza de ferramentas de suporte às decisões 

arquitetônicas. 

• Aproximadamente 80% das decisões referentes à seleção de estratégias passivas é 

realizada de forma intuitiva e sem considerar outras alternativas. 

Embora as pesquisas de Pedrini (2003) e Wilde (2004) tenham sido realizadas em 

países diferentes, verifica-se, a partir dos resultados, que os métodos utilizados pelos 

arquitetos consultados nas duas pesquisas pouco diferem dos métodos que no Brasil são 

comumente aplicados: há uma forte utilização da intuição – certamente balizada pela 

experiência do arquiteto – e de recomendações projetuais ou princípios gerais.  

A tese de Bay (2001) discorre, dentre outras coisas, sobre a aplicação de 

conhecimento precedente – seja proveniente de projetos anteriores, da experiência 

pessoal do arquiteto, seja de princípios gerais de senso comum – no projeto de 

arquitetura em clima tropical. O autor defende que a aplicação desse conhecimento 

precedente pode induzir o arquiteto a cometer erros que comprometam o desempenho 

do edifício.  

Segundo Bay (2001), a não utilização de parâmetros, ferramentas ou métodos 

quantitativos de desempenho ainda na etapa de projeto pode potencializar a proposição 

de soluções equivocadas. Todavia, sabe-se que o arquiteto possui, via de regra, resistência 

a métodos quantitativos de cálculo ou simulação e uma predileção por balizadores 

qualitativos de projetação.  

Considerando a pertinência da argumentação formulada por Bay (2001), e que a 

utilização de métodos quantitativos ainda é incompatível com a prática profissional da 

maioria dos arquitetos, percebe-se a necessidade de incrementar as recomendações de 

natureza qualitativa com indicação de parâmetros quantitativos de desempenho.  

Além disso, faz-se necessário compreender como essas recomendações podem 

estar vinculadas ao processo projetual e de que forma seu conteúdo e apresentação 

podem ter aceitabilidade por parte dos arquitetos. 

1.2 Normas prescritivas e o processo projetual 

Segundo Hui (2003), a implementação de normas para redução de consumo 

energético e controle de propriedades de envoltória permite um controle maior sobre o 
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projeto do edifício, além de estimular a eficiência do projeto e da operação dos edifícios. 

Entretanto, algumas prescrições apresentadas não apresentam concordância com as 

condições climáticas e realidade construtiva locais, além de serem incompatíveis com a 

prática projetual.  

As principais normas cujas prescrições abarcam o clima quente-úmido brasileiro 

são a norma 90.1 ASHRAE (2004b) e a ABNT (2005). A norma 90.1 apresenta exigências 

mínimas de eficiência para o projeto e construção de edificações e sistemas. Sua 

aplicação é recomendada para edifícios não residenciais climatizados artificialmente. O 

documento fornece valores mínimos ou máximos referentes não somente à envoltória, 

mas aos sistemas de climatização e iluminação da edificação.  

A ABNT (2005) apresenta “(...) recomendações quanto ao desempenho térmico de 

habitações unifamiliares de interesse social aplicáveis na fase de projeto”. Conforme 

Roriz, Ghisi e Lamberts (1999), a proposta consta de: 

1) Classificação do clima através da aplicação de uma adaptação da carta de 

Givoni. 

2) Identificação das zonas bioclimáticas 

3) Elaboração de recomendações construtivas para cada zona. 

As duas normas foram selecionadas, dentre o material pesquisado, por serem as 

mais emblemáticas e relevantes em nível nacional e mundial, respectivamente. Todavia, a 

comparação entre os dois documentos é impossibilitada pela divergência de propósitos. 

Enquanto que a ASHRAE (2004b) é destinada a edifícios não-residenciais, a ABNT (2005) 

se detém às habitações de interesse social. O que se pretende neste trabalho é identificar 

como cada norma pode ser utilizada durante o processo projetual e a aplicabilidade 

dessas normas no contexto brasileiro de clima quente-úmido.  

1.2.1 ASHRAE (2004b): Standard 90.1 2004 

A norma 90.1 da ASHRAE é pioneira e provavelmente a mais conhecida 

internacionalmente. Sua primeira edição é de 1975, seguida por revisões em 1980, 1989, 

1999 e 2004. A norma 90.1 apresenta exigências mínimas de eficiência para o projeto e 

construção de edificações e sistemas. Sua aplicação é recomendada para edifícios não 

residenciais climatizados artificialmente. O documento fornece valores mínimos ou 



 30

 

 

máximos referentes não somente à envoltória, mas aos sistemas de climatização e 

iluminação da edificação. 

A ASHRAE (2004b) apresenta exigências mínimas de eficiência para o projeto e 

construção de edificações e sistemas. Sua aplicação é recomendada para edifícios não 

residenciais climatizados artificialmente. O documento fornece valores mínimos ou 

máximos referentes não somente à envoltória, mas aos sistemas de climatização e 

iluminação da edificação. 

A ASHRAE (2004b) apresenta duas prescrições gerais (para todos os climas). A 

primeira especifica a área de superfície translúcida vertical, que deve ser menor do que 

50% do total de parede. A segunda prescreve que a área de superfície translúcida 

horizontal, que deve ser menor do que 5% da área de coberta. Essas duas recomendações 

visam apenas eliminar o uso abusivo do vidro em fachadas e cobertas para minimizar os 

ganhos e perdas de calor. Esses parâmetros básicos devem ser adotados como parâmetros 

nas fases iniciais do projeto. Todas as recomendações referentes às propriedades da 

envoltória na norma estão associadas a oito zonas climáticas norte-americanas, conforme 

a Figura 2. 

 
Figura 2 – Mapa do zoneamento climático proposto para os Estados Unidos. 
Fonte: ASHRAE (2004b). 
 

A norma extrapola suas recomendações para outros países baseando-se no 

zoneamento climático americano. No entanto, percebe-se que a relação entre as zonas 

climáticas da norma e o clima dos demais países por elas representados parece 

generalista, tornando sua aplicação questionável. Os climas do Brasil, por exemplo, são 



 31

 

 

representados apenas pelas zonas 1 (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro) e 

2 (Brasília, Porto Alegre e São Paulo). Apesar da cidade de Natal, onde está inserido o 

universo da pesquisa, não ser mencionada, sabe-se que há similaridades climáticas com 

algumas cidades da zona 1, sobretudo Fortaleza e Recife. Assim sendo, e como essa 

mesma zona climática engloba também climas como do Rio de Janeiro e Salvador, pode-

se considerar que o clima de Natal também pode ser representado por esse zoneamento, 

mesmo que indiretamente. 

Além da pouca representatividade climática, as prescrições da norma são 

realizadas por meio de índices pouco familiares ao arquiteto, muitos deles sequer 

considerados durante o processo projetual. A envoltória é tratada através de um conjunto 

de oito tabelas (uma para cada zona climática) que estabelecem valores máximos de 

transmitância (U)2, de resistência (R)3 para superfícies opacas (cobertas, paredes, pisos e 

portas) e translúcidas (vertical e horizontal). 

Os valores de transmitância de coberta oscilam entre 0,192 e 0,360 W/m²K, 

enquanto os valores para fechamentos opacos oscilam entre 0,504 e 3,293 W/m²K. 

Evidencia-se a ênfase do uso de isolamento térmico dos fechamentos – sobretudo para as 

condições climáticas da zona climática 1. Na Tabela 1, pode-se verificar como os valores 

propostos pela norma não são compatíveis com a realidade construtiva brasileira. Há 

uma disparidade significativa entre os valores de transmitância prescritos na norma e os 

encontrados nos materiais mais usuais no Brasil. 

 

Tabela 1 – Comparação entre os valores de transmitância propostos pela 
ASHRAE (2004b) e os valores mais usuais na construção civil brasileira. 

Standard 90.1 Lamberts, Dutra e Pereira (2004) 

Coberta 0,192 – 0,360 (W/m²K) 
1,11 W/m²K (Forro pinus 1cm + fibrocimento + alumínio 
polido) a 3,89 W/m²K (laje concreto 10cm + cerâmica ou 
fibrocimento) 

Paredes 0,504 – 3,293 W/m²K 2,08 (tijolo de seis furos 17cm) e 4,04 (tijolo maciço 9cm) 
W/m²K 

Fontes: ASHRAE (2004b) e Lamberts, Dutra e Pereira (2004) 
 

                                                   

2 Transmissão de calor por unidade de área de um material induzida por diferença de temperatura 

unitária em cada lado da superfície. 

3 Corresponde ao inverso da transmitância. 
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A escolha do sistema construtivo durante a fase de projeto pode acontecer em 

qualquer etapa de projeto, dependendo da função desempenhada e de cada projeto. Os 

fechamentos opacos podem, além da função de fechamento, ter função estrutural, de 

isolamento térmico e acústico, além de permitir diferentes possibilidades formais. Como 

a norma 90.1 da ASHRAE propõe fechamentos opacos com alta resistência térmica, 

supõe-se que esse isolamento seria proposto em fase de maior detalhamento do projeto, 

talvez até posterior à proposição do sistema construtivo (estrutural).  

As prescrições da ASHRAE (2004b) para sistemas construtivos definem o valor das 

transmitâncias permitidas, sem, contudo, vincular essas informações a sistemas 

construtivos que podem ser utilizados. De fato, esse tipo de prescrição é recorrente em 

normas de desempenho térmico. Observa-se que os arquitetos não conhecem nem 

adotam o conceito de transmitância térmica durante o projeto, principalmente se as 

prescrições não vinculam os valores adotados com os sistemas construtivos 

correspondentes. 

No que se refere às prescrições de fechamentos transparentes, também é 

enfatizado o isolamento térmico dos vidros. A norma classifica as superfícies translúcidas 

verticais segundo o PAF – Percentual de Abertura na Fachada (10, 20, 30, 40 e 50%), suas 

transmitâncias térmicas e fator solar (Solar Heat Gain Coefficient)4. 

Nota-se que poucas variáveis utilizadas pela norma são, de fato, adotadas na 

prática projetual arquitetônica. O PAF, por exemplo, apesar de poder ser utilizado como 

variável de avaliação do desempenho de uma envoltória, raramente é utilizado por 

arquitetos no dimensionamento de aberturas.  

Afora os índices de PAF, o fator solar é a principal ferramenta considerada pela 

ASHRAE (2004b) para minimizar o ganho de calor solar em fechamentos transparentes. 

Entretanto, segundo Pedrini e Szokolay (2003), o fator solar é inadequado para 

representar a eficiência de proteções solares, o que limita a aplicação do índice apenas no 

que se refere às propriedades do vidro. Os autores constatam que o fator solar como 

representação da eficiência de uma proteção externa, apresenta, na prática, valores muito 

                                                   

4 Segundo Marinoski (2005), o índice fator solar consiste na “fração de ganho térmico por radiação 

solar que é transmitido através de uma abertura para o interior da edificação”. 
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variáveis. O fator solar depende da quantidade e do ângulo de incidência da radiação, 

variando ainda mais se for utilizado mecanismo de proteção solar. 

Ademais, a limitação muito restritiva dos fatores solares – baseados nas 

propriedades do vidro – é incompatível com a disponibilidade de materiais no mercado 

local e, principalmente, com a diversidade de soluções possíveis utilizando mecanismos 

de proteção solar. 

Outro conflito identificado na norma diz respeito à representação de mecanismos 

de proteção solar. A única referência direta à utilização de proteção solar existente na 

norma é o fator de projeção. Trata-se de uma relação entre a altura da janela e a projeção 

horizontal do elemento de proteção. Para cada fator de projeção é atribuído um 

multiplicador que modifica o fator solar da abertura: quanto maior o fator de projeção, 

menor o fator solar. O índice de fator de projeção proposto implica na utilização de 

apenas um tipo de proteção: o brise horizontal. 

A simplificação das prescrições de proteção solar e o enfoque nas propriedades 

térmicas do vidro restringem demasiadamente as possibilidades projetuais. As decisões 

referentes às propriedades do vidro são tomadas, via de regra, nas fases de detalhamento, 

enquanto que o dimensionamento de aberturas e proteções solares, durante o 

desenvolvimento do projeto. Contudo, a norma não menciona um aspecto fundamental 

para o desempenho da edificação: a orientação das aberturas e proteções – a única 

menção, dessa natureza, se refere às fachadas Norte para latitudes acima de 10°. 

Em suma, percebe-se que a ASHRAE (2004b) pode ser apropriada para consultores 

especializados de projetos em fase de detalhamento. Todavia, sua utilização por 

arquitetos é bastante limitada. Além das prescrições apresentarem variáveis 

desconhecidas ou não adotadas pela maior parte dos arquitetos, a norma não é sensível 

às etapas iniciais do processo projetual, as quais, de acordo com The Energy Research 

Group (1993), possuem maiores possibilidades de otimização do desempenho da 

edificação. 

No Quadro 3 são apresentadas algumas decisões projetuais em cada etapa de 

projeto. A elaboração desse processo projetual simplificado levou em consideração a 

revisão teórica realizada, se assemelhando bastante à classificação do Royal Institute of 
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British Architects (1973). De acordo com o quadro, a norma americana não fornece 

respaldo às primeiras decisões arquitetônicas. 

Na etapa de Projeto, a ASHRAE (2004b) oferece prescrições para a escolha de 

sistemas construtivos transparentes, para o dimensionamento da área das aberturas e 

atenua os fatores solares de acordo com o fator de projeção utilizado. Já na etapa de 

detalhamento, são prescritos pela norma valores de transmitância térmica dos 

isolamentos, além de prescrições referentes aos sistemas de climatização e iluminação. 

Quadro 3 – Decisões projetuais em cada etapa de projeto: em cinza são 
respaldadas pela ASHRAE (2004b). 

Esboço Projeto Detalhamento 
Geometria 

(orientação/implantação) 
Sistemas construtivos opacos Isolamento (térmico e/ou 

acústico) 

Propostas de arranjo espacial Sistemas construtivos 
transparentes 

Projetos complementares 

Tamanho das aberturas Escolha de cores externas 

Proteções solares Especificações detalhadas 
 

1.2.1.1 Normas derivadas da Standard 90.1 

Apesar das limitações da Standard 90.1, a norma serviu de base para alguns 

códigos e recomendações internacionais. Dentre eles, as recomendações do “Advanced 

Energy Design Guide for Small Office Buildings” (ASHRAE, 2004a), a proposta de código 

de obras para Salvador e, mais recentemente, a proposta de etiquetagem voluntária de 

edificações comerciais, de serviços e públicas (ELETROBRÁS/PROCEL, 2007). 

1.2.1.1  a) Advanced Energy Design Guide for Small Office Buildings, ASHRAE (2004a) 

Trata-se de um guia voltado para o projeto cujo objetivo é a redução de consumo 

de até 30% , se comparado com as exigências mínimas da Standard 90.1. 

O documento apresenta valores de fator solar para as quatro fachadas – com 

distinção apenas para a fachada Norte, além de diminuir o PAF máximo para 40%, 

conforme a Tabela 2. Entretanto, por se tratar de um desdobramento da Standard 90.1, 

apresenta algumas semelhanças que comprometem sua utilização em algumas situações: 

possui o mesmo zoneamento climático, utiliza o fator de projeção para representar as 

proteções solares, enfoca o isolamento térmico, além de manter pouca relação com a 

realidade construtiva brasileira.  
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Tabela 2 – Recomendações para superfícies envidraçadas verticais de edificações 
localizadas na zona climática 1. 

Variável Recomendação 

PAF 20 a 40% 

Transmitância Térmica (vidro) 0.56 W/m2.K

Fator Solar (ou SHGC) N, S, E, O – 0.35 Apenas Norte – 0,49 

Orientação da Janela5 (A N + SHGC N + A S  +SHGC S) >     (AE + SHGC E + A W  

+SHGC W) 

Controle Solar Externo  (S, E, W 

apenas) 

Fator de Projeção 0,5 

Fonte: Adaptado de ASHRAE (2004a) 
 

Ao contrário da ASHRAE (2004b), o Advanced Energy Design for Small Office 

Buildings apresenta objetivos para cada etapa de projeto e uso do edifício, Figura 3.    

 

 
Figura 3 – Fluxograma das etapas consideradas pelo Advanced Energy Design for 
Small Office Buildings. 
Fonte: Adaptado de ASHRAE (2004a) 
 

Dessa forma, o guia apresenta recomendações que compreendem desde a seleção 

da equipe (pré-projeto) até o uso do edifício (operação). Percebe-se que a ASHRAE 

(2004a) é mais voltada ao projetista e suas prescrições consideram o processo de projeto, 

cujo produto final é o edifício. 

1.2.1.1  b) Código de obras de Salvador 

Devido à crise energética de 2001, a prefeitura da cidade de Salvador/BA iniciou a 

discussão sobre a inclusão de parâmetros de eficiência energética em seu código de 

obras. Segundo Carlo et al. (2003) o desenvolvimento da proposta de normalização teve 

como balizadores iniciais a Standard 90.1 e a equação de regressão múltipla de realizada 

                                                   

5 A equação indica que o somatório de áreas de aberturas com fatores solares voltados para Norte e 

Sul deve ser superior ao mesmo somatório de aberturas orientadas para Leste e Oeste. 
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por Signor (1999) para a cidade de Salvador. Aliados a esses parâmetros iniciais, foram 

descritos por Carlo, Ghisi e Lamberts (2003), também, estudos com simulação 

desenvolvidos para investigar a influência da orientação no consumo de energia e 

estimar valores de PAF, SC (coeficiente de sombreamento) e fator de projeção para a 

fachada Oeste – além de indicar valores de transmitância. 

Apesar da utilização da ASHRAE (2004b) como base, Carlo, Ghisi e Lamberts 

(2003) reconhecem diferenças significativas entre os sistemas construtivos brasileiro e 

norte americano. Segundo os autores, os limites apresentados na Standard 90.1 são muito 

rígidos para as necessidades brasileiras. Dessa forma, a proposta de código de obras 

considera as características construtivas locais. 

Ao contrário da ASHRAE (2004b), o código de obras não apresenta restrições para 

valores de PAF, desde que sejam cumpridas as determinações de fator solar (SHGF), 

conforme a Tabela 3 e a Tabela 4. 

 

Tabela 3 - Valores máximos de SHGF em função do PAF para fachadas Norte, 
Leste e Sul.  

Fração de abertura em relação à fachada – PAF ( %)  
0 a 40 40,01 a 60 60,01 a 80 80,01 a 100 

Fator solar (ou SHGC) 0,86 0,43 0,22 0,09 

Fonte: Carlo, Ghisi e Lamberts (2003). 
 

Tabela 4 - Valores máximos de SHGF em função do PAF para fachada Oeste.. 
Fração de abertura em relação à fachada – PAF ( %) 

 
0 a 40 40,01 a 60 60,01 a 80 80,01 a 100 

Fator solar (ou SHGC) 0,86 0,17 0,09 - 

Fonte: Carlo, Ghisi e Lamberts (2003) 
 

Um dos avanços apresentados – resultado do estudo em simulação – é a distinção 

entre a fachada Oeste e as demais, conforme a Tabela 4. Entretanto, são apresentados 

como alternativas de redução da carga térmica apenas o fator de projeção (uso de 

proteções horizontais) e o Fator solar (SHGF) – os mesmos da ASHRAE (2004b). 

Algumas prescrições visam, claramente, evitar os piores desempenhos. Na Tabela 

4, por exemplo, o código admite para a fachada Oeste até 40% de área envidraçada com 

vidro comum. 
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Verifica-se que, apesar de se basear nas prescrições da ASHRAE (2004b), a 

proposta de código de obras de Salvador é um avanço no sentido de procurar se adaptar 

à cultura construtiva local e atribuir à fachada Oeste valores específicos.  

1.2.1.1  c) Regulamentação para etiquetagem voluntária de nível de eficiência energética 

de edifícios comerciais, de serviços e públicos (Eletrobrás/Procel, 2007).   

O material Eletrobrás/Procel (2007), elaborado pelo LabEEE (Laboratório de 

Eficiência Energética em Edificações, LabEEE – UFSC), propõe a regulamentação de 

níveis de eficiência de sistemas de iluminação, condicionamento e envoltória. 

Apesar de se tratar de uma proposta direcionada à etiquetagem de eficiência de 

edificações e sistemas, o documento é fortemente influenciado pela Standard 90.1, 

sobretudo para elaboração dos procedimentos para etiquetagem de eficiência de sistemas 

de ar condicionados. 

Na seção referente ao desempenho de envoltórias, são apresentadas equações para 

oito zonas climáticas. As variáveis da equação para a zona climática 8 (clima quente-

úmido) são as seguintes: 

• Área de Projeção da coberta / área total; 

• Área da envoltória / volume; 

• PAF total (média de todas as fachadas. Caso a fachada Oeste possua valor 

20% superior às demais, este valor deve ser adotado); 

• Fator solar; 

• Ângulos verticais e horizontais de sombreamento; 

O resultado obtido consiste no indicador de consumo (IC). Depois de identificado 

o intervalo de consumo previsto para a envoltória, os valores são classificados em cinco 

categorias de desempenho. 

1.2.2 ABNT (2005): Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas 

para Habitações Unifamiliares de Interesse Social. 

A ABNT (2005) apresenta “(...) recomendações quanto ao desempenho térmico de 

habitações unifamiliares de interesse social aplicáveis na fase de projeto”. Conforme 

Roriz, Ghisi e Lamberts (1999), a proposta consta de: 
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1) Classificação do clima através da aplicação de uma adaptação da carta de 

Givoni; 

2) Identificação das zonas bioclimáticas; 

3) Elaboração de recomendações construtivas para cada zona; 

A delimitação dessas zonas é baseada nas médias mensais das temperaturas 

máximas, mínimas e das umidades relativas de 6500 células caracterizadas pelas posições 

geográficas. A zona 8, referente ao clima quente-úmido, ocupa 53% do território nacional, 

conforme a Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Mapa do zoneamento climático brasileiro. 
Fonte: ABNT (2005) 

 

Além da proposição do zoneamento climático, a norma apresenta uma adaptação 

da carta bioclimática de Givoni, a qual apresenta as estratégias projetuais para cada 

clima. Segundo Roriz, Ghisi e Lamberts (1999), a adaptação da carta de Givoni não possui 

“qualquer intenção de questionar os fundamentos teóricos da mesma” e foi realizada 

considerando as experiências acadêmicas e profissionais dos membros da comissão de 

estudos. 

Roriz, Ghisi e Lamberts (1999) apontam as seguintes mudanças na carta 

bioclimática, conforme a Figura 5: 
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1) “Foram inclinados os limites de temperatura à esquerda e à direita da 
zona de conforto, pois as pessoas sentem mais calor quando submetidas a 
umidades mais altas.(...)”. 
2) “A zona de conforto fica dividida em 2 sub-zonas: A zona D, com 
umidades relativas entre 30 e 50%, e a zona E, para umidades entre 50 e 
80%.(...)”. 
3) “Na carta adaptada, a estratégia de ventilação foi dividida nas zonas J e I. 
A zona J só é aplicável quando altas temperaturas se conjugam com altas 
umidades. (...)”. 
4) “Como em diversos outros métodos adotados internacionalmente, o limite 
inferior de umidade da zona de conforto passa a ser definido pela curva de 
umidade relativa e não pela linha horizontal (umidade absoluta) indicada na 
carta original”. 
5) “Criou-se a zona F, para a qual se recomenda a substituição do ar úmido 
interior pelo ar exterior mais seco. Esta zona exige taxas de ventilação menores 
que a zona J”. 

 

 
Figura 5 - Comparação entre a carta bioclimática de Givoni (esq.) e a adaptada 
(dir.).  
Fonte: Roriz, Ghisi e Lamberts (1999). 

 

A seguir, algumas recomendações gerais referentes à zona 8 (quente-úmido), 

segundo a carta bioclimática adaptada, Figura 6: 

1) F: desumidificação (renovação de ar) 
2) I: Massa térmica de refrigeração 
3) J: ventilação 
4) K: Refrigeração artificial 
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Figura 6 - Carta bioclimática apresentando as normais de cidades da zona 8, 
destacando a cidade de Belém, PA.  
Fonte:Abnt (2005). 
 

No que se refere às propriedades da envoltória, a norma recomenda paredes e 

cobertas leves e refletoras, conforme a Tabela 5: 

Tabela 5 - Classificação utilizada pela ABNT (2005).  
Vedações externas Transmitância 

Térmica - U 
Atraso Térmico - ϕϕϕϕ Fator de Calor Solar - 

FCS 

 W/m2.K Horas % 

 Leve U ≤ 3,00 ϕ ≤ 4,3 FCS ≤ 5,0 

Paredes Leve Refletora U ≤ 3,60 ϕ ≤ 4,3 FCS ≤ 4,0 

 Pesada U ≤ 2,20 ϕ ≥ 6,5 FCS ≤ 3,5 

 Leve Isolada U ≤ 2,00 ϕ ≤ 3,3 FCS ≤ 6,5 

Cobertas Leve Refletora U ≤ 2,30 ϕ ≤ 3,3 FCS ≤ 6,5 

 Pesada U ≤ 2,00 ϕ ≥ 6,5 FCS ≤ 6,5 

Fonte:ABNT (2005). 
 

As paredes de uma edificação residencial, segundo a norma, devem ter 

transmitância menor que 3,6 W/m2.K e atraso térmico menor do que 4,3h. Os valores de 

transmitância para coberta devem ser menores do que 2,30 W/m2.K e o atraso térmico 

menor do que 3,3h. 

No que se refere à adequação construtiva das prescrições da ABNT (2005), os 

valores sugeridos são razoáveis e condizentes com a realidade do país, conforme pode ser 

verificado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Materiais tolerados pela ABNT (2005). 

Paredes 

Desde parede de tijolos com 8 furos quadrados (U = 2,49 W/m2.K e 
ϕ = 3,3h)  até Parede de tijolos com 2 furos circulares 
(U=0,98W/m2.K e ϕ = 4,2h). 

Coberta 

Desde coberta de fibrocimento com forro de concreto (2,25 W/m2.K 
e ϕ = 2,6h) até coberta de telha de barro com 5cm de lã de vidro 
sobre forro de madeira (0,62 W/m2.K e ϕ = 3,1h).

Fonte:ABNT (2005). 
 

As prescrições para fechamentos opacos são vinculadas a sistemas construtivos 

usuais, dentre os quais o projetista pode escolher aquele que mais corresponde às 

necessidades do projeto. Sob esse aspecto, a norma brasileira é de fácil entendimento, 

além de ser bem ilustrada. 

No que diz respeito às aberturas, a ABNT (2005) não se detém às propriedades dos 

fechamentos transparentes. Como a norma é dirigida ao projeto de habitações de 

interesse social, uma proposição dessa natureza seria, na prática, inviável. 

Contudo, a norma recomenda aberturas grandes – e totalmente sombreadas – 

para ventilação, o que significa, segundo a classificação da própria norma, mais de 40% 

da área do piso. Esse dimensionamento é bastante controverso, sobretudo porque a 

norma é destinada a edificações de interesse social. As generosas dimensões das 

aberturas, com 40% da área do piso, podem significar um incremento significativo no 

custo da construção. Além disso, um dos requisitos da norma é que todas as aberturas 

sejam totalmente sombreadas, o que também pode significar incremento de custo. 

Afora as questões construtivas, o dimensionamento de aberturas proposto pode 

ser adequado para determinados ambientes (salas e quartos), mas excessivos para outros 

(cozinhas, despensas, banheiros). As limitações decorrentes da simplificação da norma 

podem tornar o processo projetual pouco sensível à etapa de análise do problema, dando 

ao projetista pouca flexibilidade de escolha. 

As prescrições da norma, conforme o Quadro 5, são dirigidas à etapa de 

desenvolvimento do projeto. A ABNT (2005) é uma norma bastante simplificada, que, 

embora desconsidere as etapas iniciais do projeto, estabelece parâmetros fixos que 

podem ser adequados independente da orientação. 
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Quadro 5 - Decisões projetuais em cada etapa de projeto: em cinza são 
respaldadas pela ABNT (2005). 

Esboço Projeto Detalhamento 
Geometria 

(orientação/implantação) 
Sistemas construtivos opacos Isolamento (térmico e/ou 

acústico) 
Propostas de arranjo espacial Sistemas construtivos 

transparentes 
Projetos complementares 

Tamanho das aberturas Escolha de cores externas 
Proteções solares Especificações detalhadas 

1.3 Estudos precedentes 

O surgimento de programas de pós-graduação no Brasil, aliado ao 

desenvolvimento de softwares de simulação contribuíram, segundo Mendes, Lamberts e 

Neto (2001), para o surgimento de grupos de simulação no país a partir da década de 80. 

Na década de 90, os programas DOE 2.1E e ESP-r foram trazidos para o Brasil e 

permitiram o surgimento de novas pesquisas de simulação. 

Dentre as primeiras pesquisas, o trabalho de Bulla (1995) utiliza o software DOE 

2.1E para análise termo-energética de um edifício comercial típico – hipotético – na 

cidade de Florianópolis. São analisados os efeitos da orientação do edifício, a absortância 

e transmitância térmica das paredes, o tamanho das janelas (PAF) e o coeficiente de 

sombreamento da janela. 

A pesquisa de Gómez e Lamberts (1995) simula o desempenho termo-energético 

de doze edificações hipotéticas na cidade de Florianópolis de mesmos uso, materiais e 

área construída e diferentes alternativas de projeto. Nesse trabalho, são consideradas 

como variáveis arquitetônicas o número de pavimentos (1 e 10 andares), o fator de forma 

(quadrada/retangular), orientação da maior fachada (no caso de forma retangular) e 

orientação das zonas (forma quadrada).  

Até então, os trabalhos visavam o estudo paramétrico de edificações hipotéticas, a 

fim de verificar a influência de determinados fatores no consumo de energia. A partir 

disso, começaram os estudos de calibração de modelos, uma vez que a modelagem de 

uma edificação real apresenta maior nível de complexidade. As informações do modelo 

devem apresentar-se fiéis à realidade da edificação. No intuito de fornecer embasamento 

metodológico para a modelagem de edificações reais, alguns procedimentos foram 

testados na dissertação de Pedrini (1997). Foi enfocado a comparação de “dados de 

desempenho real com os de simulação com o objetivo de corrigir as variáveis de entrada 
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para melhorar sua fidelidade”. O autor apresenta métodos de calibração com diferentes 

níveis de complexidade e precisão, tomando como objeto de estudo a sede da EletroSul, 

na cidade de Florianópolis. 

Posteriormente, no trabalho de Lamberts, Goulart e Pedrini (1997), foram 

propostas melhorias para o mesmo edifício visando a redução do consumo. A calibração 

do modelo consistiu, basicamente, nas seguintes etapas de coleta de dados: 

• Caracterização da edificação: a partir dos desenhos arquitetônicos e de 

visitas in loco, os autores caracterizam a forma geométrica, elementos 

construtivos, conexões entre os ambientes, dados de rotina de ocupação – 

horários de acionamento e desligamento da iluminação, condicionamento 

e demais equipamentos. 

• Monitoramento de consumo por uso final: são realizadas medições do 

consumo separado por iluminação, equipamentos e ar condicionado. 

• Histórico de contas de energia 

• Medições de memória de massa6 

• Coleta de dados complementares – projetos de ar condicionado, catálogos 

de equipamentos. 

A modelagem do prédio do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, realizada 

por Lee, Westphal e Lamberts (2002) utilizou-se de medições de consumo por uso final e 

entrevistas com os usuários para caracterizar os sistemas de iluminação e de ar 

condicionado, bem como o consumo por equipamentos e as rotinas de ocupação. 

Ainda no sentido de contribuir para o processo iterativo do modelo, a tese de 

Westphal (2007) propõe uma metodologia de apoio aos procedimentos de calibração do 

modelo. O autor combina técnicas de análise de sensibilidade e incertezas sobre modelos 

computacionais. Os resultados indicam forte influência de variáveis de ocupação 

(densidade de cargas internas, padrões de uso e Coeficiente de desempenho do sistema 

de condicionamento). 

                                                   

6 Registros de consumo geralmente medidos a cada 15 minutos. 
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2 Procedimentos metodológicos 

Este trabalho visa quantificar o impacto de decisões arquitetônicas a partir de 

resultados de simulação computacional. O trabalho envolve métodos de pesquisa de 

campo e simulação, além da pesquisa bibliográfica apresentada no capítulo anterior. Os 

procedimentos metodológicos da pesquisa são apresentados no fluxograma da Figura 7.  

 

 
Figura 7 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 
 

Os procedimentos de pesquisa de campo podem ser divididos em duas etapas: a 

caracterização de edificações e o monitoramento do edifício da Reitoria. A primeira etapa 

consiste no levantamento de informações de edificações do Campus/UFRN, e foi 

realizada também em duas etapas. Na primeira dessas etapas, foram realizadas visitas 

exploratórias em diversas edificações, a partir das quais foi selecionada a amostra 

considerada mais relevante para o trabalho7 e obtidos registros fotográficos. A segunda 

etapa consiste na coleta de desenhos técnicos e informações de cada edificação 

selecionada. 

                                                   

7 As edificações foram selecionadas segundo critérios de regime de ocupação (administrativo). 
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Através da análise das características da envoltória dessa amostra de edificações 

pôde-se identificar as variáveis mais ocorrentes (tipificação de variáveis), referentes à 

forma e geometria, proteções solares, cores e materiais, coberta e organização espacial. 

Esse procedimento teve o objetivo de fundamentar a adoção de algumas variáveis nos 

modelos de simulação. 

A segunda etapa dos procedimentos de pesquisa de campo consiste no 

monitoramento do prédio da Reitoria, conforme o fluxograma da Figura 8.  

 
Figura 8 – Fluxograma dos procedimentos e objetivos da pesquisa de campo no 
prédio da Reitoria Universitária. 
 

Primeiramente, foram realizados monitoramentos de temperatura do ar de oito 

salas condicionadas da Reitoria do Campus/UFRN durante duas semanas. Para isso, 

foram instalados 8 sensores e armazenadores de temperatura do ar HOBO. Após a análise 

dos dados monitorados, foi identificada a temperatura de controle a ser adotada nos 

modelos de simulação. 

Em seguida, foi realizado o monitoramento de consumo de ar condicionado 

durante 11 semanas e um monitoramento não-simultâneo de 2 semanas dos dois 

transformadores gerais. Durante o monitoramento, também foi realizado um 

levantamento de lâmpadas e equipamentos, com a discriminação da potência nominal. A 

partir desses procedimentos, foi possível caracterizar a ocupação administrativa, adotada 

nos modelos simulados. Nessa etapa foram identificadas as rotinas de ar condicionado, 

de iluminação/equipamentos e as densidades de iluminação e equipamentos (W/m²). 

Após os procedimentos de pesquisa de campo, foi realizado o método de 

simulação, que consiste no processo de modelagem (que inclui a definição de variáveis de 
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ocupação e a elaboração dos modelos), na realização das simulações e na análise de 

dados.  

As simulações foram efetuadas com o software DesignBuilder (2005). Os 

procedimentos de simulação consistem num procedimento laboratorial consolidado: a 

manipulação das variáveis dependentes (causa) para a verificação do efeito produzido. 

Entretanto, as variáveis manipuladas consistem em diferentes soluções de projetos. No 

caso, a manipulação dessas variáveis é realizada sobre um modelo virtual. 

As recomendações projetuais, produto final da pesquisa, são decorrentes da 

análise dos resultados das simulações, que por sua vez, são respaldadas diretamente pela 

pesquisa de campo e indiretamente pelo estudo teórico (Revisão de Literatura). 

2.1 Caracterização do clima de Natal/RN 

A cidade de Natal/RN, onde se localiza o universo da pesquisa (Figura 9), possui 

clima quente-úmido, caracterizado pela baixa amplitude térmica (diária e sazonal), altos 

índices de umidade relativa do ar e radiação solar intensa. 

 
Figura 9 – Mapa do Brasil, com destaque em vermelho para a localização da 
cidade de Natal/RN. 
 

A cidade se localiza no litoral da região Nordeste, no estado do Rio Grande do 

Norte, com coordenadas 5°45’54”S de latitude e 35°12’05’’W de longitude. Na Figura 10, é 

apresentado o diagrama solar referente a essas coordenadas.  
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Figura 10 – Diagrama solar para a cidade de Natal. 
 

Foi realizado um trabalho de tratamento de dados por Araújo (1995) apud Araújo 

(2001), a partir do qual foram extraídos dados de dias típicos de temperatura do ar (°C), 

umidade relativa do ar (%) dentre outros.  

Na Figura 11, pode-se identificar uma amplitude térmica diária de cerca de 6°C e 

uma amplitude térmica sazonal de cerca de 2°C.  

 
Figura 11 – Gráfico do comportamento dos dias típicos de temperatura para a 
região de estudo. 
Fonte: Araújo (2001). 

 

Na Figura 12, pode-se identificar uma variação de cerca de 20% na umidade 

relativa diária (entre 6h e 13h), além de uma variação sazonal pouco abaixo de 10%. 
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Figura 12 – Gráfico do comportamento dos dias típicos da umidade relativa para 
a região de estudo. 
Fonte: Araújo (2001) 
 

O gráfico da Figura 13 apresenta o dia típico de radiação global para o período de 

Abril a Setembro, conforme Araújo (2001). De acordo com o gráfico, há uma incidência 

maior de radiação sobre os planos horizontais. No que se refere aos planos verticais, 

verifica-se maiores níveis de radiação nas fachadas Leste e Oeste. 

 
Figura 13 – Gráfico do comportamento do dia típico da radiação global para o 
período de Abril a Setembro para a região de estudo. 
Fonte: Araújo (2001) 
 

Foi apresentado por Cirne (2006) um monitoramento de velocidade e direção dos 

ventos, realizado no Aeroporto Augusto Severo8 entre os dias 12/08/2002 e 12/08/2005 e 

disponibilizado, segundo o autor, pelo site do Departamento de Energia norte-americano.  

                                                   

8 O Aeroporto Augusto Severo está localizado a aproximadamente 9 quilômetros do 

Campus/UFRN. 
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Figura 14 – Rosa dos ventos para o horário comercial, no período de 12/08/2002 
a 12/08/2005. 
Fonte: Cirne (2006). 

 

Conforme identificado por Cirne (2006), as incidências predominantes, entre 115° 

e 155°, correspondem a 46,3% das horas analisadas. Nessa faixa de incidência, as 

velocidades mais freqüentes são entre 5 e 8m/s, o equivalente a 23,6% das horas. 

O clima da cidade de Natal é representado nas simulações pelo arquivo climático 

TRY (Test Reference Year) de 1954, obtido por Goulart, Lamberts e Firmino (1998)  a 

partir de uma base de dados do intervalo entre os anos de 1951 e 1970. O TRY é composto 

de informações climáticas de 14 variáveis ao longo de 8.760 horas (o que equivale ao 

intervalo de um ano). 

Sabe-se que, devido às alterações climáticas decorrentes do próprio crescimento 

da cidade, seria mais recomendada a utilização de um arquivo climático mais recente. 

Contudo, os dados do TRY (1954) possuem o respaldo da aplicação da metodologia 

apresentada por Goulart (1993) numa base de dados de 19 anos, o que ainda não foi 

realizado numa base de dados mais recentes. 

2.2 Caracterização das Edificações 

O universo da pesquisa é delimitado fisicamente pela área do Campus/UFRN, 

localizado no bairro de Lagoa Nova, conforme o mapa da Figura 15. 
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Dentre as edificações que compõem o universo da pesquisa (Campus/UFRN), 

foram selecionadas 13 edificações para análise, segundo critérios de ocupação (uso 

administrativo) e a presença de salas administrativas condicionadas, conforme a Figura 

16.  

 

 
Figura 15 – Mapa de localização do Campus/UFRN 
Fonte: adaptado de PMN apud Carvalho (2005).  
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Figura 16 – Mapa do Campus/UFRN mostrando, em destaque, as edificações 
selecionadas. 

 

O projeto do Campus/UFRN é do ano de 1970. Segundo o inventário parcial 

realizado por Lima (2003), pode-se verificar a ausência de um planejamento eficaz, tanto 

no que se refere às edificações quanto ao seu sistema viário. 

A implantação das edificações no Campus/UFRN ocorre de forma bastante 

espaçada. De acordo com a análise bioclimática qualitativa realizada por Vidal (1997), a 

ocupação do terreno do Campus/UFRN ocorre de forma aleatória, “desconsiderando 

aspectos básicos da natureza e, às vezes, conflitando com espaços pré-existentes.” 

Em trabalho mais recente, Carvalho (2005) realizou uma aplicação combinada de 

três métodos de avaliação bioclimática no Campus/UFRN. Segundo a autora, o 

Campus/UFRN possui 14% de área edificada, com adensamento heterogêneo, alto índice 

de porosidade e a existência de resquícios de áreas verdes. 

A seguir, serão analisados aspectos das edificações que se relacionam com os itens 

considerados mais relevantes para a elaboração de modelos para simulação. 
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2.2.1 Forma e geometria 

A forma e a geometria da edificação possuem influência no consumo de energia, 

sobretudo em edificações condicionadas artificialmente. A forma e geometria 

determinam as áreas de superfícies verticais e horizontais de troca de calor entre os 

ambientes internos e externos.  

Há recomendações clássicas, como as de Olgyay (1963), que prescreve formas 

compactas para climas frios – no intuito de reduzir superfícies para trocas de calor – e 

formas alongadas para climas quentes. Contudo, Pedrini e Lamberts (2003) destacam que 

a influência da forma e da geometria no consumo energético está relacionada às 

características da envoltória da edificação. Dessa forma, o uso de princípios simplificados 

pode ter o efeito inverso ao desejado, caso a envoltória não seja eficiente. 

Com a finalidade de identificar padrões de forma e geometria no Campus/UFRN, 

são analisadas 11 das 13 edificações selecionadas. Os blocos do Laboratório de Geofísica e 

Geologia do Petróleo e o Núcleo de Estudos em Ciências Humanas não foram analisados, 

pois não se teve acesso aos desenhos técnicos dessas edificações. As volumetrias 

esquemáticas foram produzidas a partir de desenhos em arquivos CAD do Mapa do 

Campus/UFRN, conforme a Tabela 6. Esses dados permitem uma análise inicial sobre a 

geometria das edificações, no que se refere ao gabarito, à orientação solar e à 

compacidade dos edifícios. 

As volumetrias esquemáticas foram produzidas de acordo com visitas in loco aos 

edifícios e registro fotográfico. Dados de geometria, área e perímetro foram obtidos a 

partir de desenhos em arquivos CAD da Planta do Campus/UFRN e de alguns blocos 

isoladamente.  

No intuito de incrementar as informações qualitativas com dados quantitativos, 

foram considerados, além do gabarito, a área e perímetro da lâmina de cada edificação, 

indicando a compacidade de cada planta. Os gabaritos de altura possuem entre um e dois 

pavimentos, à exceção do Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural, com quatro 

pavimentos. De fato, a horizontalidade é uma característica marcante das edificações do 

Campus/UFRN, assim como a exposição à radiação solar dos planos horizontais. 
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Tabela 6 – Volume, orientação, área e perímetro dos blocos do Campus/UFRN. 

 

Bloco Volume Orientação ( N ∆ ) Área 
(m²) 

Perímetro 
(m) 

Comissão Permanente do 
Vestibular - COMPERVE 

752 130 

FUNPEC/ARTES/SIN/Núcleo 
da Seca 

 2270  242 

Escola de Música 2336 288 

Núcleo de Apoio à Pesquisa 
em Petróleo e Gás Natural - 
NAPPGN 

397 85 

Laboratório I de Química 1928 230 

Departamento de Informática 
e Matemática Aplicada 

563 111 

Laboratório de Geologia 3506 295 

Departamento de Física 762 152 

Núcleo de Estudos em 
Petróleo e Gás Natural - 
NEPGN 

537 93 

Superintendência de 
Comunicação 

1268 166 

Escola técnica de 
Enfermagem 

2113 313 
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As edificações possuem geometrias variadas, classificadas da seguinte forma: 

geometrias compactas (Núcleo de Apoio à Pesquisa em Petróleo e Gás Natural, Núcleo de 

Estudos em Petróleo e Gás Natural e Superintendência de Comunicação), alongadas 

(Comissão Permanente do Vestibular, FUNPEC/ARTES/SIN/Núcleo da Seca, Laboratório I 

de Química e Departamento de Informática Aplicada – DIMAP) e tentaculares9 (Escola de 

Música, Laboratório de Geologia, Departamento de Física e Departamento de 

Enfermagem). 

A orientação dos blocos ocorre de forma bastante diversificada. Há duas 

edificações alongadas no sentido Leste-Oeste e duas no sentido Norte-Sul. A orientação 

das edificações de forma tentacular, contudo, ocorre de forma mais diversificada. 

2.2.2 Proteções Solares 

O uso de proteções solares apresenta grande potencial de redução de cargas 

térmicas. Nas edificações analisadas, sua eficácia foi abordada através de levantamento 

fotográfico e eventualmente com simulação do diagrama solar com máscara de sombra. 

 

 
Figura 17 – Foto de proteção solar na 
Reitoria. 

Figura 18 – Foto de proteção solar no Bloco de Biociências. 

 

                                                   

9 O termo tentacular foi adotado para classificar as edificações cujas geometrias são caracterizadas 

pelo excesso de reentrâncias e saliências.  
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Observou-se que as edificações mais antigas, em comparação com as mais 

recentes, apresentam mais recursos de proteção solar. São exemplos disso os blocos da 

Reitoria e de Biociências (Figura 17 e Figura 18). Os dois blocos apresentam um anteparo 

de proteção solar característico dos blocos mais antigos do Campus/UFRN. 

Percebe-se que os anteparos de sombreamento não apenas se tornaram elementos 

de destaque na composição formal dos blocos, como são soluções concebidas como 

partes integrantes do objeto arquitetônico. Sabe-se que as edificações das décadas de 

setenta e até meados da década de oitenta raramente consideravam – enquanto 

condicionante de projeto – a utilização de condicionamento artificial. Dessa maneira, as 

estratégias de sombreamento estavam diretamente associadas com o conforto do usuário. 

Contudo, a preocupação com a proteção das aberturas que se percebe nos blocos mais 

antigos não foi observada nas edificações mais recentes. Supõe-se que, com o uso do ar 

condicionado em praticamente todas as salas administrativas, a preocupação com o 

controle da radiação solar foi se tornando secundária – visto que o conforto térmico pode 

ser assegurado parcialmente pelo condicionamento artificial em detrimento do consumo 

de energia elétrica.  

Algumas edificações possuem elementos que fornecem alguma proteção. 

Entretanto, na maioria dos casos, pode-se constatar através do diagrama solar a 

ineficácia das soluções. 

O bloco do Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP possui 

uma solução de proteção solar bastante comum às edificações mais recentes. Uma laje de 

suporte aos equipamentos de ar condicionado, acima da janela, se projeta fornecendo 

certa proteção às aberturas, como se pode ver na Figura 19. A mesma solução adotada na 

fachada Norte é repetida nas fachadas Leste e Oeste (Figura 21 e Figura 22), sugerindo a 

falta do domínio do controle solar por parte do projetista. 
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Figura 19 – Foto de proteção horizontal do 
DIMAP: Fachada Norte. 

Figura 20 – Foto de proteção horizontal do 
DIMAP: Fachada Leste. 

  
Figura 21 – Máscara de sombra de abertura na 
Fachada Norte do DIMAP.  

Figura 22 – Máscara de sombra de abertura na 
Fachada Leste do DIMAP.  
 

 

Ademais, percebe-se que o volume que sombreia parcialmente as aberturas tem a 

finalidade de abrigar e ocultar os equipamentos de ar condicionado. Dessa forma, pode-

se supor que a solução seria motivada primeiramente por razões estéticas e de segurança 

e, secundariamente, para proporcionar algum sombreamento. Talvez na tentativa de 

compensar ineficácia do sistema de proteção, foram utilizados nos vidros filmes de cor 

azul – na intenção de bloquear parte da radiação solar incidente. 

A mesma solução aplicada no DIMAP para ocultar os equipamentos de ar 

condicionado e prover algum sombreamento nas aberturas é utilizada na 

Superintendência de Comunicação (Figura 23) e no Laboratório de Geologia (Figura 24). 
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Figura 23 – Foto da Superintendência de 
Comunicação, Fachada Sul. 

Figura 24 – Foto do Laboratório de Geologia, 
Fachada Sul. 

 

Além desse tipo de proteção, outros tipos de proteção solar foram identificados no 

Campus/UFRN. No Laboratório de Química I, por exemplo, foi adotado um anteparo 

vertical de sombreamento, protegendo parcialmente uma parede de elementos vazados 

(Figura 25). 

 
Figura 25 – Foto do Laboratório de Química I, Fachada Leste. 
 

 
Figura 26 – Foto de elementos verticais e beiral do 
Dept° de Física, Fachada Leste. 

Figura 27 – Máscara de sombra de abertura na 
Fachada Leste do Dept°de Física.  

 

No Departamento de Física, são utilizadas na fachada Leste elementos verticais 

segundo a modulação estrutural, de três metros (Figura 26). Contudo, esse tipo de 
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proteção para a Fachada Leste protege da insolação a partir das nove horas da manhã – e 

isso devido ao beiral, e não às proteções verticais (Figura 27). 

As fachadas Norte e Sul do bloco FUNPEC/ARTES/SIN/Núcleo da Seca apresentam 

brises verticais como elementos de sombreamento, com espaçamento de 85 cm (Figura 

28). A proteção solar não é total, embora seja mais eficaz do que as anteriores, conforme 

Figura 29. 

 

Figura 28 – Foto do bloco 
FUNPEC/ARTES/SIN/Núcleo da Seca, Fachada Sul. 

Figura 29 – Máscara de sombra de uma abertura na 
Fachada Norte da edificação.  

 
O projeto do bloco da Escola de Música demonstra a intenção de prover 
proteção às aberturas devido ao recuo das janelas em parte da edificação, o que 
forma uma obstrução horizontal acima da janela ( 

Figura 30). Porém, a mesma solução é utilizada nas fachadas Sul, Leste e Oeste, o 

que compromete o sombreamento (Figura 31).  Apesar da ineficiência da proteção, 

percebe-se que a proteção faz parte de um recorte volumétrico concebido 

arquitetonicamente. 

 
  
Figura 30 – Bloco da Escola de Música, Fachada Leste. 
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Figura 31 – Máscaras de sombra de aberturas do Bloco da Escola de Música 
orientadas para Sul (A) e Leste (B). 

 

No bloco do Núcleo de Estudos em Ciências Humanas, a utilização da proteção 

solar parece mais relacionada à composição estética da fachada e ao abrigo da chuva do 

que ao sombreamento efetivo às aberturas. 

A Figura 32 mostra algumas aberturas na fachada Leste da edificação, as quais 

estão protegidas somente por elemento horizontal de insuficiente projeção – sobretudo 

para a Fachada Leste. 

 

 
Figura 32 – Foto do Núcleo de Estudos em Ciências Humanas - NECH, Fachada 
Leste. 
 



 60

 

 

Afora as proteções identificadas e analisadas, percebe-se que a grande maioria das 

edificações mais recentes não apresenta nenhum elemento de proteção. Exemplo disso é 

o bloco da Escola de Enfermagem, o qual não apresenta proteção nas fachadas – à 

exceção dos beirais, que somente produzem sombreamento parcial nas aberturas do 

primeiro pavimento, (Figura 33 e Figura 34). 

 

 
Figura 33 – Foto da Escola de Enfermagem, 
Fachada Leste.  

Figura 34 – Foto da Escola de Enfermagem, 
Fachada Sul. 

 

A análise demonstra que as proteções solares no Campus/UFRN não são 

concebidas com eficácia quanto ao sombreamento. Destacam-se os seguintes pontos: 

• A utilização de proteção solar parece ser encarada como aspecto 

secundário no projeto. Mesmo quando há sua utilização, a presença da 

proteção está mais associada a motivos de ordem estética, muitas vezes 

sem eficácia. 

• Elementos vazados são utilizados nos blocos mais recentes para ocultar os 

equipamentos de ar condicionado. 

• Quando há a utilização de proteção em uma edificação, percebe-se que o 

mesmo elemento é repetido em fachadas com diferentes orientações. 

• O uso de proteções horizontais é significativamente mais freqüente do que 

proteções verticais. 

• Não foi encontrada nenhuma proteção eficaz em fachadas com orientação 

Leste ou Oeste. 
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2.2.3 Cores e materiais 

Enquanto que as edificações mais antigas utilizavam, com freqüência, materiais 

em seu estado bruto, principalmente concreto e pedra, as edificações mais recentes 

buscam utilizar revestimentos impermeáveis, como pastilhas cerâmicas, a exemplo do 

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (Figura 35). Apesar dessa tendência, 

algumas edificações recentes ainda se utilizam de pintura sobre reboco, mesmo que em 

combinação com revestimentos cerâmicos, como é o caso do bloco da COMPERVE, 

conforme a Figura 36. 

 
Devido à insuficiência de dados disponíveis, não se pôde identificar os sistemas 

construtivos das edificações selecionadas. Contudo, foram visitadas algumas obras no 

Campus/UFRN e foi constatado uso predominante de tijolos cerâmicos (com oito ou seis 

furos) assentados na menor dimensão com revestimento de reboco nas duas faces. 

Conversas informais com projetistas da Superintendência de Infra-Estrutura – SIN, 

apontam pela preferência de sistemas construtivos convencionais porque facilitam a 

projetação e as licitações.  

Percebe-se que existe uma tendência dos blocos mais recentes na aplicação de 

revestimento impermeável – certamente por motivos de manutenção – e utilização de 

cores variadas. Apesar da grande variedade de cores, conforme pode ser verificado no 

Quadro 6, identificou-se uma predominância no uso de cores claras e intermediárias. 

 

 

 

Figura 35 – Núcleo de Estudos em Petróleo e 
Gás Natural: uso de pastilhas cerâmicas. 

Figura 36 – COMPERVE, uso combinado de 
pintura sobre reboco e Pastilhas cerâmicas.  
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Quadro 6 – Revestimentos e cores dos blocos selecionados 
 

 
 

2.2.4 Coberta 

A grande maioria dos blocos utiliza telha de fibrocimento, a exemplo do 

Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo (Figura 37) e da COMPERVE (Figura 38). 

As variações entre as soluções recaem sobre a altura do ático, a ventilação do colchão de 

ar e a espessura da laje. 

Bloco Revestimento Cores

Comissão Permanente do Vestibular - COMPERVE Pintura sobre reboco; Pastilhas 

cerâmicas 
●●●

FUNPEC/ARTES/SIN/Núcleo da Seca Pintura sobre reboco ●●
Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo Pastilhas cerâmicas ●●●
Escola de Música Pastilhas cerâmicas ●●
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Petróleo e Gás Natural Pintura sobre reboco ●●
Laboratório I de Química Pintura sobre reboco ●●●
Departamento de Informática e Matemática Aplicada Pastilhas cerâmicas ●●
Laboratório de Geologia Pintura sobre reboco ●
Departamento de Física Pintura sobre reboco; Pastilhas 

cerâmicas 
●●

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural Pastilhas cerâmicas ●●●
Núcleo de Estudos em Ciências Humanas Pintura sobre reboco; Pastilhas 

cerâmicas 
●●

Superintendência de Comunicação Pastilhas cerâmicas; Pintura 

sobre reboco 
●●

Escola de Enfermagem Pastilhas cerâmicas ●●●
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Figura 37 – Foto do Laboratório de Geologia 
e Geofísica do Petróleo. 

Figura 38 – Foto da COMPERVE. 

 

Provavelmente a utilização predominante da telha de fibrocimento está associada 

ao baixo custo de instalação e manutenção. Segundo o levantamento apresentado pela 

ABNT (2005), as transmitâncias térmicas podem variar entre 1,75 W/(m²K) (laje de 

concreto de 25cm) e 4,60 W/(m²K) (sem laje e sem forro). 

2.2.5 Organização espacial 

Os edifícios do Campus/UFRN abrigam atividades administrativas, atendimento 

de professores, bases de pesquisa e laboratórios. Esse tipo de atividade sugere uma 

tipologia espacial formada por células individuais com condicionamento artificial e com 

controles individuais. Essa disposição permite a privacidade de atividades e mantém 

independência entre setores e atividades distintas, localizados na mesma edificação. A 

ocorrência de salas individuais foi identificada em todos os blocos analisados e se tornou 

necessário considerar as relações espaciais entre as salas individuais – células – e 

elementos como corredores, circulação vertical e bateria de banheiros. 

Foram identificados três tipos de organização espacial: corredor central no 

sentido Norte-Sul, corredor central no sentido Leste-Oeste e Corredor Lateral. Quanto ao 

agrupamento das células, percebe-se que há presença marcante da tipologia de corredor 

central. Essa disposição permite maior aproveitamento de área devido à justaposição de 

áreas para circulação. Contudo, de acordo com a orientação e envoltória, essa tipologia 

pode expor as salas à radiação excessiva, enquanto que as circulações são resguardadas. 
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1.2.5.1 Corredor central (sentido N – S) 

A tipologia de Corredor central no sentido Norte-Sul expõe as aberturas das salas 

à insolação das Fachadas Leste e Oeste, como ocorre no bloco do DIMAP (Figura 39).  

 

 

 

 

 

Salas Administrativas 

Corredores 

Circulação vertical 

Banheiros 
 

Figura 39 - Planta Baixa do DIMAP (1° pavt°). 
 
 

1.2.5.2 Corredor Central (sentido L – O) 

A tipologia de corredor central no sentido Leste-Oeste é mais comumente 

encontrada no Campus/UFRN. Esse tipo de arranjo permite que as aberturas das salas 

sejam orientadas para Norte e Sul, e, dessa forma, possam ser protegidas mais facilmente. 

É o caso do bloco da FUNPEC/Artes/SIN/ Núcleo da Seca (Figura 40). Neste caso, a 

orientação das salas é favorável e, são utilizadas proteções solares verticais nas aberturas 

do primeiro pavimento.  

Salas Administrativas 

Corredores 

Circulação vertical 

Banheiros 
 

Figura 40 - Planta Baixa 1° pavt° FUNPEC/Artes/SIN/Núcleo da Seca 

1.2.5.3 Corredor Lateral 

Por ser uma solução espacialmente menos econômica, a tipologia corredor lateral 

possui menor ocorrência do que a de corredor central. Há uma tendência da circulação 
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aberta ser vantajosa para a circulação do ar e para sombrear as paredes das salas. No caso 

do Departamento de Física, observou-se que a circulação lateral aberta orientada para 

Oeste (Figura 41) não é protegida e as paredes externas das salas são expostas à intensa 

radiação no período da tarde. 

A  B 

Figura 41 - Departamento de Física: A) Planta Baixa; B) Foto do corredor lateral 
orientado para Oeste. 

2.2.6 Tipificação das variáveis 

Com base no levantamento de campo e análise, as combinações projetuais com 

ênfase num grupo de variáveis foram tipificadas (Quadro 7) para que se tenha 

parâmetros qualitativos que possam representar as edificações estudadas. 

Foi necessário classificar as variáveis em diferentes tipologias para a elaboração 

dos modelos. Contudo, vale salientar que essas variáveis tipificadas não consistem, 

necessariamente, nas variáveis simuladas. 

 
Quadro 7 – Tipificação de variáveis. 

 Tipos de variáveis 
Forma e Geometria Compacta Alongada Tentacular 
Proteções solares Sem proteção Prot. Horizontal Prot. Vertical + beiral 

Paredes externas Alvenaria comum com pintura 
sobre rebôco 

Alvenaria comum com revestimento de 
pastilha cerâmica 

Coberta Fibrocimento + laje Fibrocimento + colchão de ar (variável) 
Organização 
espacial 

Corredor central (N-S) Corredor central (L-O) Corredor lateral 
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2.3 Processo de Modelagem 

2.3.1 Processo de caracterização dos padrões de uso: monitoramento da Reitoria 

A caracterização dos padrões de uso de uma edificação pode influenciar os 

resultados de simulações porque está associada com o período e intensidade que 

sistemas elétricos são acionados, consumindo energia e liberando carga térmica para o 

ambiente. A adoção de parâmetros de ocupação condizentes com a realidade que se 

deseja expressar no modelo (seja uma edificação ou um conjunto de edificações de 

comportamento similar) garante maior precisão no estudo da influência das 

modificações de envoltória e sistemas (ar condicionado e iluminação). 

No intuito de identificar condições de ocupação que possam representar o uso 

administrativo do universo da pesquisa, o prédio da Reitoria (Figura 42) foi selecionado 

como objeto de estudo por se tratar de um caso emblemático de uso administrativo no 

Campus/UFRN. Para caracterizar algumas variáveis de ocupação dos modelos 

(densidades de cargas, temperatura de controle do termostato, rotinas de iluminação, 

equipamentos e ar condicionados), foi realizado na edificação um monitoramento de 

temperaturas internas e consumo energético.  

 
Figura 42 – Foto Externa da Reitoria do Campus/UFRN. 

 

Todo o trabalho de campo e monitoramento realizado na Reitoria foi 

desenvolvido em conjunto ao trabalho de Lima e Pedrini (2007) como parte de um 

trabalho de iniciação científica. 
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A 

 

B

 
Figura 43 – Plantas esquemáticas da Reitoria. A) Térreo; B) 1°pavimento. 

 

O prédio da Reitoria é composto, basicamente, por salas administrativas 

(representadas em vermelho), distribuídas em dois pavimentos, um auditório (azul) e 

uma cantina (verde), totalizando área aproximada de 4.500m², conforme a Figura 43. 

A partir do levantamento de campo realizado e das plantas das instalações 

elétricas do bloco, foram identificadas todas as salas de uso administrativo 

condicionadas artificialmente, representadas na Figura 44. Ao todo, a Reitoria possui, 

aproximadamente, 2.030m² de área condicionada, o que representa 45% da área total da 

edificação. Essa porcentagem relativamente pequena de área condicionada se deve à 

presença de átrios internos e corredores não-condicionados. 

A 

 

B 

 
Figura 44 – Plantas da Reitoria indicando, em azul, as áreas de salas 
administrativas condicionadas. A) Térreo; B) 1°pavimento. 
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1.3.1.1 Monitoramento de temperaturas do ar de salas condicionadas 

O monitoramento de temperaturas internas foi realizado em oito salas 

condicionadas da reitoria entre os dias 26/07/2006 e 08/08/200610, utilizando-se, ao todo, 

oito sensores e armazenadores de dados da marca HOBO, programados para registrar 

dados de temperatura a cada 10 minutos. Esse procedimento permitiu a identificação da 

temperatura de controle a ser adotada nas simulações. 

As salas foram sugeridas pelo administrador do bloco para assegurar a qualidade 

das medições e a segurança dos equipamentos. Para que os dados fossem representativos, 

foram posicionados oito HOBOS em quatro salas térreas e em quatro salas no primeiro 

pavimento, identificados pelos números de 1 a 8 na Figura 45. 

 

 

 

 
                                                   

10 A escolha do período de medição se deu devido ao período de autorização concedido pela 

administração do bloco aliada à disponibilidade dos equipamentos. Como o monitoramento foi realizado 

em salas condicionadas, e o objetivo é identificar a temperatura de controle nessas salas, essa escolha não 

teve relação com períodos típicos sazonais do clima da cidade. 

A

 

B

Figura 45 - Localização dos HOBOS: A) Planta térreo; B) 1° pavtº. 
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Tabela 7 – Especificação das salas monitoradas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As salas possuem diferentes orientações (com e sem proteção), o que permite 

diferentes níveis de exposição à radiação. As menor sala possui 3,30 x 4,65 m² (HOBO 4), 

enquanto que a maior sala possui 5,80 x 7,00 m² (HOBO 8). Além disso, as salas também 

variam conforme o número de equipamentos de ar condicionados (entre 1 e 2) e de 

portas (entre 1 e 3). 

Para caracterizar as temperaturas de maior ocorrência, foi realizada uma análise 

da ocorrência de temperaturas em intervalos de 0,5°C11. Nessa análise foram consideradas 

somente as horas que compreendem o horário comercial (entre 8:00h e 12:00h e entre 

14:00h e 18:00h). O recorte dos intervalos de tempo visou descartar os períodos de não-

ocupação, como fins de semana e horários de almoço, períodos nos quais os 

equipamentos de ar condicionado devem estar desligados. Como se pode perceber na 

Figura 46, as ocorrências predominantes em cada sala variaram entre 22,5 e 28°C.  
                                                   

11 Os gráficos referentes aos dados de cada HOBO, bem como as análises dos resultados, podem ser 

acessados no Apêndice A. 

Sala Aberturas Portas Ar cond. Largura x 
profundidade 

1 Proad (térreo) - Janela voltada p/ átrio 
interno c/ cortina interna 

2 1 7,00 x 3,50 

2 Proad reuniões 
(térreo) 

- Janela voltada p/ átrio 
interno c/ cortina interna 

2 1 7,00 x 3,50 

3 Suporte técnico 
(térreo) 

- Janela Oeste c/ proteção + 
cortina 
- Bandeira de vidro para 
circulação interna 

1 1 3,45 x 4,65 

4 Seleção de Bolsas 
(térreo) 

- Não há abertura para o 
exterior 
- Bandeira de vidro para 
circulação interna 

1 1 3,30 x 4,65 

5 Projetos, Cursos e 
eventos (1° pavt°) 

- Janela voltada p/ átrio 
interno c/ cortina interna 
- Bandeira de vidro para 
circulação interna 

1 2 7,00 x 3,50 

6 Secretaria PROEX 
(1° pavt°) 

- Janela Oeste c/ proteção 
- Bandeira de vidro para 
circulação interna 

1 2 7,00 x 4,65 

7 PROPLAN (1° pavt°) - Janela Leste c/ proteção 
- Bandeira de vidro para 
circulação interna 

1 1 7,00 x 4,65 

8 Secretaria Gabinete 
(1° pavt°) 

Janela Sul c/ cortina 3 1 7,00 x 5,80 
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Figura 46 - Gráfico da ocorrência de temperaturas registradas pelos oito 
equipamentos em cada intervalo de 0,5°C. 
 

Na análise final foram desconsiderados os dados referentes ao HOBO 3, por se 

constatar que sua ocupação – no que se refere ao uso do ar condicionado – não é 

condizente com o regime tipo escritório (Ver Apêndice A, Figura 7). Nesta sala, foi 

constatado que o ar condicionado foi acionado durante os períodos de desocupação 

(noite e madrugada), o que provocou temperaturas de até 19°C. Durante o período 

diurno, ao contrário das demais salas, foi verificado um aumento da temperatura. 

Os dados dos sete HOBOs considerados apresentaram grande amplitude absoluta. 

A faixa de maior ocorrência (73%) ocorreu entre 24°C e 26°C (Figura 47).  

 
Figura 47 –Gráfico da ocorrência total dos dados de temperatura dos sete 
HOBOS 
 

Para compatibilizar com a caracterização dessa variável no programa de 

simulação DesignBuilder (2005), foi necessário estabelecer apenas um valor fixo. Como as 

oscilações de temperatura de cada sala são bastante diferenciadas, resolveu-se adotar 

para o cálculo da média de temperaturas, somente os valores inseridos no intervalo de 

maior ocorrência (entre 24°C e 26°C, com 73%), cujo valor foi de 25,1°C. 
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A análise dos dados a cada dez minutos demonstrou que os aparelhos de ar 

condicionados são usados equivocadamente, sendo esse aspecto comprovado nas visitas 

in loco. Observou-se que os usuários estabelecem a temperatura de controle no valor 

mínimo, acreditando que a sala resfriará mais rápido. Quando a temperatura do ar fica 

abaixo do desejado, alguns usuários simplesmente desligam o equipamento. Por isso, não 

se identificou o desligamento automático de compressores através das oscilações dos 

gráficos de temperatura. 

1.3.1.2 Monitoramento de consumo de ar condicionado da Reitoria 

Após o monitoramento de temperaturas do ar de salas condicionadas, se deu 

início ao monitoramento de consumo. Durante as etapas iniciais do trabalho, pretendia-

se realizar, em paralelo ao monitoramento de consumo por ar condicionado, um 

monitoramento das cargas de iluminação e equipamentos. Entretanto, foi verificado in 

loco que os quadros elétricos da edificação não permitiam a discriminação das cargas e 

das áreas atendidas por cada circuito. Essa constatação foi reforçada ao consultar os 

engenheiros e técnicos responsáveis pela manutenção do sistema, quando ficou evidente 

que havia informações bastante divergentes acerca desses circuitos e das áreas por eles 

atendidas. 

Como um dos quadros elétricos do prédio da Reitoria Universitária é destinado 

somente ao consumo de ar condicionado – à exceção das cargas do Auditório, foi 

realizado um monitoramento de 11 semanas, para verificação da parcela de consumo de 

ar condicionado nesse período. 

O monitoramento de consumo foi realizado com um medidor de grandezas 

elétricas modelo SAGA 4000, mostrado na Figura 48. Essa coleta de dados foi realizada ao 

longo de 11 semanas, com um intervalo de duas semanas entre a 5ª e a 6ª semana, 

conforme a Tabela 812. O equipamento SAGA foi programado para monitorar o consumo 

                                                   

12 Esse intervalo ocorreu devido à necessidade de retirada desses equipamentos para um 

monitoramento não-simultâneo dos dois transformadores da Reitoria, sob solicitação da Superintendência 

de Infra-Estrutura – SIN. Como não se conseguiu realizar um monitoramento simultâneo dos dois 

transformadores, esses dados foram aproveitados nesta pesquisa. 
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a cada 5 minutos. Embora o aparelho possua 33 canais para saída de dados de grandezas 

elétricas, somente foram analisados os dados de Potência Ativa.  

 
Figura 48 – Foto do quadro elétrico destinado às cargas de ar condicionado com 
o equipamento SAGA 400 (acima). Fonte: Lima e Pedrini (2007). 
 

Os procedimentos de monitoramento de ar condicionado visam a caracterização 

dos horários de acionamento e desligamento do ar condicionado para adoção, que 

formam a rotina adotada no modelo para simulação.  

Tabela 8 – Cronograma de monitoramento; em cinza, os dias sem atividade. 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Semana 1 7/8/2006 8/8/2006 9/8/2006 10/8/2006 11/8/2006 12/8/2006 13/8/2006

Semana 2 14/8/2006 15/8/2006 16/8/2006 17/8/2006 18/8/2006 19/8/2006 20/8/2006

Semana 3 21/8/2006 22/8/2006 23/8/2006 24/8/2006 25/8/2006 26/8/2006 27/8/2006

Semana 4 28/8/2006 29/8/2006 30/8/2006 31/8/2006 1/9/2006 2/9/2006 3/9/2006

Semana 5 4/9/2006 5/9/2006 6/9/2006 7/9/2006 8/9/2006 9/9/2006 10/9/2006

11/9/2006 12/9/2006 13/9/2006 14/9/2006 15/9/2006 16/9/2006 17/9/2006

18/9/2006 19/9/2006 20/9/2006 21/9/2006 22/9/2006 23/9/2006 24/9/2006

Semana 6 25/9/2006 26/9/2006 27/9/2006 28/9/2006 29/9/2006 30/9/2006 1/10/2006

Semana 7 2/10/2006 3/10/2006 4/10/2006 5/10/2006 6/10/2006 7/10/2006 8/10/2006

Semana 8 9/10/2006 10/10/2006 11/10/2006 12/10/2006 13/10/2006 14/10/2006 15/10/2006

Semana 9 16/10/2006 17/10/2006 18/10/2006 19/10/2006 20/10/2006 21/10/2006 22/10/2006

Semana 10 23/10/2006 24/10/2006 25/10/2006 26/10/2006 27/10/2006 28/10/2006 29/10/2006

Semana 11 30/10/2006 31/10/2006 1/11/2006 2/11/2006 3/11/2006 4/11/2006 5/11/2006
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Como a intenção do monitoramento é identificar padrões de ocupação, decidiu-se 

analisar os dados por semana. Na Figura 49 é apresentada uma sobreposição gráfica dos 

dados das 11 semanas monitoradas.  

 A análise gráfica indica um declínio do pico de consumo nas quintas e, sobretudo, 

nas sextas feiras, enquanto que o consumo tende a ser maior nas terças e quartas feiras. 
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Figura 49 – Gráfico das 11 semanas de monitoramento. 
 

A análise semanal também inclui a identificação do dia médio de cada semana. 

Para tanto, são desconsiderados os feriados e fins de semana. No gráfico da Figura 50 

percebe-se que o ciclo diário de consumo é bastante regular na primeira semana13. 
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Figura 50 – Gráfico do consumo de Ar condicionado da Semana 1. 

 

                                                   

13 Os gráficos referentes às demais semanas podem ser acessados no Apêndice B. 
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Todavia, com a identificação do dia médio das 11 semanas analisadas, verificou-se 

que, apesar de haver um padrão bem definido, a amplitude nos horários de pico varia 

bastante (Figura 51). 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

00
:0

0:
00

02
:0

0:
00

04
:0

0:
00

06
:0

0:
00

08
:0

0:
00

10
:0

0:
00

12
:0

0:
00

14
:0

0:
00

16
:0

0:
00

18
:0

0:
00

20
:0

0:
00

22
:0

0:
00

Hora

P
o

tê
n

ci
a 

(W
)

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

 
Figura 51 – Gráfico dos dias médios das 11 semanas de monitoramento. 
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Figura 52 – Gráfico do consumo do Dia médio, máximo e mínimo 

 

Para facilitar a visualização, foram caracterizados três perfis: de consumo médio, 

máximo e mínimo (Figura 52). Nesse gráfico, podemos identificar que a amplitude entre 

as médias e máximas varia até 18% (nos períodos da manhã e da tarde), e entre as médias 

e mínimas 17% (no período da tarde) e 13% (no período da manhã). 

Apesar das variações durante o período de ocupação das salas, percebe-se que há 

regularidade nos horários de acionamento e desligamento dos equipamentos. De acordo 

com a rotina de consumo monitorada (Figura 53) o condicionamento começa a ser 

acionado às 6h horas da manhã, atingindo seu pico às 9h. Há uma queda de cerca de 40% 
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entre os dois turnos de ocupação. No fim do expediente, os equipamentos são 

gradativamente desligados a partir das 16h até às18h.  
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Figura 53 – Gráfico da rotina de consumo do ar condicionado (monitorada). 
 

A modelagem de uso do ar condicionado é restrita aos horários de acionamento e 

à temperatura de controle porque sua intensidade de uso é calculada pelo programa. 

Dessa forma, a rotina adotada, apresentada na Figura 54, considera como horário de 

acionamento total às 8:00h (consumo maior do que 80%) e de desligamento total às 18h 

(consumo menor do que 20%), visto que o software não comporta valores fracionários 

para rotinas de ar condicionado. 

 
Figura 54 – Gráfico da rotina de ar condicionado adotada. 

 

1.3.1.3 Caracterização da Iluminação e equipamentos 

Devido à impossibilidade de monitoramento por uso final ou de realizar um 

monitoramento dos dois transformadores simultaneamente, a rotina de iluminação e 

equipamentos foi derivada de um monitoramento não-simultâneo dos dois 
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transformadores da Reitoria, cuja soma dos dias úteis é a projeção do consumo total da 

Reitoria. 

Apesar de haver três medidores SAGA 4000 disponíveis (além do instalado no 

quadro de ar condicionado), foi identificado que os medidores de corrente dos três 

equipamentos sobressalentes eram indicados apenas para pequenas cargas, sendo 

impossibilitada a alternativa de monitoramento geral em paralelo ao monitoramento de 

ar condicionado. 

Dessa forma, o equipamento destinado ao monitoramento do consumo de ar 

condicionado foi retirado por um período de quinze dias, aproveitando a solicitação e 

anuência da Superintendência de Infra-Estrutura – SIN (entre as semanas 5 e 6, ver 

Tabela 8) para um monitoramento global.  

Assim sendo, cada transformador foi monitorado durante uma semana, e 

considerou-se a soma da média dos dias úteis de cada semana como uma projeção do 

consumo geral diário (Figura 55). 
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Figura 55 – Gráfico da média de consumo total x Média Ar condicionado. 
 

A rotina de ocupação de equipamentos e iluminação é derivada da subtração entre 

a curva assumida como geral e a parcela referente ao consumo por ar condicionado. O 

resultado da subtração foi convertido em dados de fração de consumo (considerando o 

valor máximo igual a 1), conforme a Figura 56. 
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Figura 56 – Gráfico da rotina de Iluminação e equipamentos. 

 

Para identificar as densidades de iluminação, equipamentos de escritório e 

computadores (variáveis de entrada requeridas pelo programa) foi realizado um 

levantamento de lâmpadas e equipamentos, no qual foram identificadas as potências 

nominais de cada item14. 

O valor da densidade de iluminação (LPD) foi obtido a partir da soma das 

potências nominais corrigidas conforme Westphal et al. (2002). Os autores adotaram a 

potência de 100W para um conjunto de duas lâmpadas de 40W com um reator, o que 

significa que a potência total do conjunto é 1,25 vezes a potência nominal das lâmpadas. 

Após o somatório das potências nominais, com a correção de seu valor e a divisão pela 

área total da edificação, identificou-se que a densidade de carga de iluminação (LPD) na 

Reitoria é de 17W/m². 

O somatório das potências nominais de equipamentos de escritório indicou uma 

densidade de carga de 8 W/m² (EOPD), enquanto que a densidade de carga referente aos 

computadores foi de 5 W/m² (CPD). 

Como as variáveis de iluminação e equipamentos independem da envoltória, foi 

realizada uma simulação-teste para verificar se as variáveis simuladas apresentavam 

valores próximos aos dados monitorados.  

Esse modelo-teste possui todos os dados de entrada default, à exceção das rotinas 

de iluminação e equipamentos e os valores de densidades de carga (LPE, EOPD e CPD).  

                                                   

14 O levantamento pode ser encontrado no Apêndice B. 
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Os resultados da primeira simulação, conforme a Figura 57, indicam uma 

aproximação aceitável entre as curvas monitoradas e as simuladas, o que atesta a 

validade dos dados de densidade de cargas. 
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Figura 57 – Gráfico do consumo de Iluminação e Equipamentos por área: 
Simulado x Monitorado 
 

2.4 Simulação 

O processo de simulação, realizado com o software DesignBuilder (2005), visa 

quantificar a influência de variáveis arquitetônicas no consumo energético e desempenho 

térmico de edificações hipotéticas. 

2.4.1 A ferramenta 

O DesignBuilder (2005) foi selecionado devido à confiabilidade de seu algoritmo 

baseado no EnergyPlus e à sua versatilidade de modelagem devido à interface gráfica. 

De acordo com Crawley et al. (2001), o EnergyPlus, apesar de ser um novo 

software, é baseado nos recursos do BLAST e DOE-2. Todavia, o EnergyPlus apresenta 

funções mais elaboradas para simulação de balanço térmico, maior precisão na predição 

de temperaturas do ar e radiante média, além de apresentar possibilidades mais apuradas 

de simulação para ambientes não-condicionados. 

A interface do EnergyPlus não é amigável apesar dos novos recursos. A entrada de 

dados para simulação deve obedecer aos padrões de sintaxe utilizados pelo programa. 

Todos os dados são separados por vírgulas segundo a sintaxe básica, que segundo 

Crawley et al. (2001) consiste na frase  “objeto, dado, dado, ..., dado”. Os dados devem ser 

digitados, conforme a sintaxe adotada, ao invés de inseridos através de uma interface. 
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O DesignBuilder é uma interface para o EnergyPlus que corrige suas limitações de 

interface gráfica, como comprovado nesse trabalho. Conforme apresentado na Figura 58, 

o usuário dispõe de recursos amigáveis de modelagem tridimensional para reproduzir a 

geometria da edificação. Após a modelagem da envoltória e lay-out, o passo seguinte é a 

modelagem dos sistemas construtivos, instalação predial e rotinas de ocupação. 

 
Figura 58 – Interface gráfica do DesignBuilder. 
 

Os algoritmos disponíveis para simulação de transferência de calor são os mesmos 

do EnergyPlus. As simulações foram realizadas no modo detalhado (detailed), que 

definem os algoritmos de convecção interna e externa. Nesse modo, o programa 

correlaciona o coeficiente de transferência de calor à diferença de temperatura para 

várias orientações, além de também aplicar coeficientes de transferência de calor 

dependendo da rugosidade, velocidades do vento e tipo de sítio. 

Para simulações de fluxo de ar, o DesignBuilder adota, no modo de maior 

complexidade (calculated), o algoritmo AirNet, também incorporado do EnergyPlus. 

Nesse modo, o fluxo de ar é calculado de acordo com as aberturas e diferenças de pressão 

do modelo. 

Os relatórios de saída reproduzem as trocas térmicas do edifício ou das zonas 

separadamente, assim como de paredes, pisos, tetos, aberturas, partições internas, portas, 
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infiltrações, ventilação, ocupação, além de temperatura do ar interno, externo, 

temperatura radiante média, consumo de energia, dentre outros. 

Contudo, apesar dos novos recursos, a interface possui algumas desvantagens em 

relação aos principais programas de simulação energética, sobretudo quando se deseja 

simular um grande número de casos. No DesignBuilder, podem ser simulados somente 

casos individuais, tornando a simulação paramétrica mais difícil de ser realizada, uma 

vez que as variáveis são alternadas manualmente. Além dessa limitação, o programa 

requer maior intervalo de tempo para simulações – sobretudo, em se tratando de 

modelos mais complexos.  

A modelagem e análise de dados de consumo também possuem algumas 

limitações: 

• A saída de dados de consumo de iluminação e equipamentos é única. O 

software não permite separação por uso final dessas duas categorias. 

• As análises energéticas são disponíveis somente para o conjunto de zonas 

que compõe o modelo, sendo impossibilitada a análise de consumo por 

zona. 

• A temperatura de controle é fixa durante todo o ano. 

• A caracterização do coeficiente de desempenho do ar condicionado ou COP 

(Coefficient of Performance15) é direta, sem acesso às curvas de 

desempenho do equipamento. 

Embora o programa apresente limitações na modelagem e análise energética – 

pontos cruciais deste trabalho -, foi verificado que essas limitações em nada 

comprometem a validade das simulações realizadas. Contudo, a utilização dessa interface 

em pesquisas que visem analisar o comportamento de edificações reais condicionadas 

certamente pode acarretar alguma imprecisão dos resultados. 

                                                   

15 O COP, ou coeficiente de desempenho, conforme MCQUINSTON (1994) apud Pedrini e Cunha 

(2006), corresponde à “razão entre o efeito de resfriamento pela energia consumida pelo sistema.” 
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2.4.2 Seleção das variáveis e modelos 

O processo de simulação térmica e energética de edificações é comumente 

realizado sobre um mesmo modelo, no qual são atribuídos mais de um valor para as 

variáveis que se pretende estudar. Como se pretende elaborar recomendações 

condizentes com o processo projetual, é necessário que as simulações reflitam as decisões 

normalmente tomadas em cada etapa do projeto. Dessa forma, foram definidos três 

modelos, correspondendo às fases de um processo projetual hipotético (Quadro 8), que 

contempla as etapas e decisões consideradas mais relevantes no que concerne o 

desempenho térmico da edificação. As etapas projetuais foram divididas em Esboço, 

Projeto e Detalhamento. A divisão dessas etapas, embora ocorra de forma simplificada, é 

condizente com a prática profissional do arquiteto e coerente com as classificações 

adotadas pela literatura. Os modelos simulados foram decorrentes da necessidade de 

respaldar as decisões projetuais de maior influência no consumo energético da 

edificação. 

 
Quadro 8 - Decisões referentes a cada etapa do processo projetual 

Fase do Projeto Decisões projetuais 

Esboço Geometria x Envoltória Organização Espacial 
 (Arranjo interno) 

Projeto Proteções Solares Coberta 

Detalhamento Sistemas Construtivos Cores Externas 

 

  

 

1.4.2.1 Características comuns aos modelos 

Foram estabelecidas algumas características comuns aos três modelos, além das 

de ocupação caracterizadas na seção 2.3 (temperatura de controle, rotinas de iluminação, 

equipamentos e ar condicionado e densidade de cargas). As principais características 

comuns: 

• COP (Coefficient of Performance): referente à eficiência do equipamento de 

ar condicionado. O valor adotado é de 3 W/W, considerado como alto 

 Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3 



 82

 

 

desempenho para equipamentos individuais (de janela), conforme dados 

disponibilizados pelo INMETRO (2007). 

• Rotinas de ocupação: foram adotadas ocupação total entre 8h e 12h e entre 

14h e 18h. No intervalo para almoço foi adotada uma ocupação de 10%, 

considerando que nesse período há uma ocupação mínima. A 

caracterização da rotina de ocupação foi baseada no horário de 

funcionamento de edificações administrativas em geral. 

• Infiltração: a renovação de ar que ocorre pelas frestas e abertura de janelas 

e portas foi de 3 renovações por hora.  

• Fator metabólico: trabalho de escritório leve (0,90) 

• Densidade de ocupação: 0,07 pessoas/m² (densidade adotada para 

edificações organizadas em células). 

• Todos os modelos representam edificações térreas com pé-direito de 3,5m. 

• Vidro claro 4mm: em todos os casos simulados  são adotados vidros 

simples, comumente usados no Campus/UFRN.  

• Arquivo climático: foi adotado o TRY (Typical Reference Year) da cidade de 

Natal (1954). 

1.4.2.2 Modelo 1: Geometria x Eficiência da envoltória 

O primeiro modelo visa representar os estágios iniciais do processo projetual, 

quando o arquiteto se depara com uma série de condicionantes que compõem o 

programa. Após a fase de análise do problema, o arquiteto considera possibilidades de 

zoneamento e implantação do edifício, definindo a orientação das fachadas.  Todavia, 

muitas vezes as condicionantes de um projeto impedem que o arquiteto possa escolher a 

orientação de melhor desempenho, o que torna as definições de envoltória ainda mais 

influentes para o desempenho térmico e energético da edificação.  

Nesse sentido, o primeiro modelo visa quantificar o impacto das primeiras 

decisões arquitetônicas no consumo energético e desempenho térmico de edificações 

hipotéticas. As simulações realizadas podem ser sintetizadas conforme a Figura 59. Ao 

todo, são simulados nove casos, combinando três tipos de geometrias com três graus de 

eficiência de envoltória.  
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Figura 59 – Esquema básico das simulações do Modelo 1. 
 

Foram identificados três tipos básicos de geometria. A pesquisa de campo indicou 

que no Campus/UFRN há geometrias alongadas, compactas e tentaculares. Contudo, 

como as geometrias tentaculares geralmente são formadas por adição de formas 

alongadas e compactas, procurou-se simplificar os tipos de geometria nessas duas 

categorias, por serem mais representativas. As geometrias adotadas são térreas devido à 

maior influência da carga térmica incidente pela coberta em comparação com edificações 

com mais de um pavimento. 

Foram definidas três configurações para proceder a análise: G1, G2 e G3. As 

geometrias G1 e G2 são alongadas (proporção 5:1) e possuem diferentes orientações, 

sendo G1 alongada no sentido Leste-Oeste, enquanto que G2, no sentido Norte-Sul.  A 

geometria G3, apesar de possuir a mesma área das demais, consiste numa geometria de 

perímetro quadrado.  

Para as geometrias G1 e G2 foi adotado um PAF de 40% de nas maiores fachadas e 

paredes cegas nas menores. Essa disposição de aberturas nas maiores fachadas com 

paredes cegas (ou poucas aberturas) nas menores fachadas é bastante implementada em 

edificações alongadas. A G3 corresponde às geometrias compactas, que comumente 

apresentam aberturas ao longo de todo o perímetro, sobretudo quando são compostas 

por células individuais. Por isso, na geometria G3 o PAF de 40% foi adotado em todas as 

fachadas. 

Devido às diversas possibilidades de combinações de variáveis de envoltória, 

procurou-se identificar aquelas que são ou pudessem ser implementadas no contexto do 
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universo da pesquisa e que formassem configurações de diferentes níveis de eficiência. 

Na Tabela 9, são apresentados as combinações adotadas para fechamentos opacos, 

proteções solares e Coberta. 

Tabela 9 – Variáveis de Envoltória 
Eficiência da Envoltória: 

E1 (Menos eficiente) 
 - Sem proteções solares 
 - Parede de tijolos maciços aparentes (α = 70%  e U = 3,70 W/(m2.K))
 - Coberta de Fibrocimento + ar 5mm + Laje 10cm (U = 3,00 W/(m2.K))
E2 (Eficiência intermediária) 
 - Proteção solar parcial (brise horizontal de concreto acima da janela 
com 0,5m de projeção) 
 - Parede de alvenaria comum (α = 50% e U = 2,47 W/(m2.K))
 - Coberta de Fibrocimento + Colchão de ar (200mm) + Laje 10cm 
(2,2 W/(m2.K))
E3 (Mais eficiente) 
 - Proteção solar total (brises horizontais e verticais inclinados) 
 - Parede de blocos de TECLEVE (α = 30% e U = 1,66 W/(m2.K))
 - Telha dupla de Alumínio com sanduíche de Poliestireno Expandido 
+ ar 20cm + Laje de Concreto (U = 0,5 W/(m2.K))

 

Nas simulações prévias, foram testados dois valores de absortância para coberta 

de fibrocimento (40% e 60%). Como a coloração da telha de fibrocimento varia bastante 

ao longo de sua vida útil, optou-se pela absortância de 60%. Como as variações de 

transmitância dos sistemas construtivos de paredes é mais sutil do que as demais, foi 

também considerada como variável a absortância das superfícies externas. 

Vale salientar que os valores de PAF e Fator Solar não foram considerados como 

variáveis de manipulação para este modelo, no intuito de simplificar o modelo e a análise 

dos resultados. Foram adotados os códigos G para a geometria e E para a eficiência da 

envoltória, gerando nove casos (Quadro 9)16. 

Quadro 9 – Nomenclatura adotada para os casos do Modelo 1 
Geometria 1 Geometria 2 Geometria 3 

Envoltória 1 G1_E1 G2_E1 G3_E1

Envoltória 2 G1_E2 G2_E2 G3_E2

Envoltória 3 G1_E3 G2_E3 G3_E3

 

Os critérios de análise de resultados são: 

                                                   

16 Devido à opção de simular três modelos adotou-se uma nomenclatura para identificação rápida 

de cada caso simulado. 
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• Consumo anual total e de ar condicionado (distribuição de consumo de 

cada caso e comparação dos dados anuais de todos os casos); 

• Carga térmica mensal e anual incidente (somente serão considerados os 

valores positivos) de radiação solar, coberta e paredes; 

• Cargas térmicas horárias por radiação solar (aberturas), coberta e paredes 

do dia com temperatura média mais quente do arquivo climático (22/03); 

1.4.2.3 Modelo 2: Organização espacial (arranjo interno) 

O segundo modelo deve auxiliar o projetista nas decisões de layout, como a 

distribuição das salas e da circulação. Considerando que o balanço térmico entre as salas 

e circulações podem ser fatores influentes na carga térmica das salas, pretende-se 

quantificar esse impacto, de acordo com as tipologias identificadas e com as variáveis 

selecionadas. 

Na pesquisa de campo, foram identificadas duas tipologias de arranjo interno: 

corredor central e corredor lateral, que apresentam vantagens e desvantagens. Por um 

lado, as edificações com corredor central não possuem circulação ventilada 

naturalmente, porém, a circulação é protegida da radiação direta e a principal fonte de 

carga térmica é a coberta. Por outro lado, as edificações com corredor lateral podem ter 

ventilação natural, porém, são mais suscetíveis à radiação solar. São duas situações 

abordadas de formas distintas nas simulações. No Quadro 10 são apontadas algumas 

características do comportamento térmico das duas tipologias, bem como possíveis 

estratégias para as duas situações.  

Quadro 10 – Características de cada tipologia e possíveis estratégias para 
minimizar a carga térmica das circulações. 

Corredor Central Corredor Lateral 
Ganhos de calor por 
fechamentos opacos 

Menor Maior 

Perdas de calor por 
ventilação natural 

Menor Maior 

Possíveis  
Estratégias

- Diminuir transmitância térmica da 
Coberta 

- Proteções solares nas aberturas 
- Diminuir transmitância térmica da
coberta 
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Considerando as diferenças das duas tipologias no que diz respeito às cargas 

térmicas, foi elaborado um esquema de simulação diferente para cada tipologia, 

conforme a Figura 60.  

 
 

Figura 60 – Esquema básico de simulações para o Modelo 2. 
 

Apesar das diferenças tipológicas, optou-se por adotar parâmetros comuns aos 

dois casos para que o desempenho das soluções possa ser comparado. Dessa forma, os 

dois tipos de corredor possuem as mesmas dimensões, assim como o PAF das salas e a 

transmitância das paredes externas.  

As simulações para a tipologia corredor central possuem apenas dois casos por ser 

menos exposta à radiação solar. Dessa forma, foram simuladas duas opções de 

orientação, que permitem analisar como ocorre o balanço térmico entre as salas e a 

circulação em diferentes condições de exposição solar das salas. Além disso, é possível 

simular a quantidade de renovações de ar do corredor central proporcionada por 

aberturas em suas duas extremidades. 
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O caso da tipologia corredor lateral, por fornecer maiores possibilidades de trocas 

de calor com o meio externo, possui mais variáveis a serem manipuladas. Para 

simplificar o modelo, das variáveis mais influentes (PAF da circulação, transmitância da 

coberta e sistemas construtivos) foi selecionada apenas a proteção solar. A prioridade 

dessa variável sobre as outras se deve aos seguintes motivos: 

• A utilização de proteção solar pode se restringir à abertura da circulação, 

sendo possível quantificar sua influência nas salas. Para evitar interferência 

nos resultados, variáveis como coberta e sistemas construtivos, caso 

fossem estudadas nesse modelo, deveriam ser modificadas somente em 

superfícies adjacentes à circulação. Como esse procedimento não se 

reproduz na prática, decidiu-se excluir essas análises do modelo 2.  

• O estudo sobre o PAF da circulação, apesar de poder ser alterado sem 

interferir na análise, vai de encontro à ênfase desejada para o trabalho. 

Pretende-se, assim, priorizar outras estratégias de redução de carga 

térmica, como o uso de proteções solares. 

Dessa forma, são simulados corredores voltados para as quatro orientações, cada 

um com dois tipos de proteções solares (sem proteção e com proteção horizontal de 1m). 

A análise dos dados do Modelo 2 é dividida em três etapas. Ao todo, serão 

simulados 10 casos, discriminados no Quadro 11 e Quadro 12. 

Quadro 11 – Casos com corredor central 

N-S L-O 

CC_N-S CC_L-O 

 
Quadro 12 – Casos com corredor lateral 

N S L O
P1 (sem proteção) CL_N_P1 CL_S_P1 CL_L_P1 CL_O_P1 

P2 (prot. Horizontal 1m) CL_N_P2 CL_S_P2 CL_L_P2 CL_O_P2 

 

A análise do segundo modelo se baseia nas seguintes saídas de dados: 

• Ganhos de calor das salas por radiação, parede da circulação, paredes 

externas e coberta (somente valores positivos). 

• Trocas de calor entre salas e circulação. 
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• Ganhos de calor das circulações por radiação, paredes das salas, paredes 

externas e coberta. 

• Perdas de calor da circulação pela infiltração do ar externo. 

• Taxas de renovação de ar por hora das circulações. 

1.4.2.4 Modelo 3: Análise de influência 

As simulações do modelo 3 são destinadas à quantificação da influência de 

variáveis associadas às fases de projeto e detalhamento. 

Como o programa adotado não permite análises energéticas por zona, o terceiro 

modelo consiste na combinação de quatro zonas que representam um agrupamento de 

salas, que possuem uma ou duas paredes externas. A célula-base possui 3 metros de 

largura por 5 metros de profundidade. Esse dimensionamento de salas é decorrente da 

modulação estrutural de 3 metros, identificada como mais usual nas edificações 

administrativas estudadas. Como a tipologia de salas com profundidade maior do que a 

largura é bem mais difundida, foi estipulada uma profundidade de 5 metros. 

Contudo, para não haver distorções do resultado da influência de cada elemento 

estudado, o agrupamento de salas será exposto somente em três de suas fachadas, sendo 

a partição adjacente à circulação considerada adiabática (caracterizada pela ausência de 

troca calor com o exterior), conforme a Figura 61. Assim sendo, pretende-se estudar 

somente as variáveis diretamente relacionadas às salas. 

O uso de uma superfície adiabática na parede posterior das salas visa, além de 

eliminar as variáveis de circulação, estudadas no modelo anterior, simplificar o modelo, 

visto que a simulação de casos com corredores centrais e laterais acarretaria maior 

número de zonas e maior número de casos. 
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Figura 61 – Localização da superfície adiabática no Modelo 3. 
 

Devido à quantidade de variações, é definido um Caso Base, a partir do qual 

apenas uma característica é modificada cada vez, derivando uma alternativa. As 

combinações são representadas esquematicamente na Figura 62. O modelo possui as 

seguintes variáveis de manipulação: orientação, coberta, proteções solares, absortância 

(cores das superfícies externas) e sistema construtivo (considerando somente as paredes 

externas). 

 
Figura 62 – Esquema básico de simulações do Modelo 3. 
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São adotados como características fixas as dimensões da célula (3m de largura x 

5m de profundidade), o PAF (40%) e as variáveis de ocupação. Apesar de considerar o 

PAF uma variável bastante influente no desempenho térmico, optou-se por mantê-lo 

constante pelas seguintes razões: 

• Os resultados das simulações poderiam indicar soluções qualitativamente 

comprometidas (janelas muito pequenas) com melhor desempenho 

térmico. Dessa maneira, procurou-se enfatizar que, independente do 

tamanho da janela, a abertura deve ser protegida de forma adequada. 

• O PAF pouco varia entre os projetos da UFRN. O tamanho das aberturas é 

escolhido, na maioria das vezes, por critérios não relacionados à eficiência 

energética, relacionados à estética, padrões construtivos ou até devido a 

restrições econômicas. 

Algumas variáveis a serem utilizadas no caso base foram definidas a partir da 

observação de soluções adotadas nas edificações do Campus/UFRN. Como se deseja 

propor soluções que, ainda que sejam viáveis, possam melhorar o desempenho das 

soluções, outras variáveis foram propostas, como C3, P3 e S2 (ver Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Especificação das variáveis do Modelo 3. 
C1 Coberta de fibrocimento + colchão de ar (20cm) + Laje 10cm (2,2 W/(m2.K)) - telha cinza escuro 

(α = 0,6) 
C2 Coberta de fibrocimento + colchão de ar (20cm) + Laje 10cm (2,2 W/(m2.K)) - telha pintada de 

branco (α = 0,3) 
C3 Telha dupla de alumínio (α = 0,05) com sanduíche de poliestireno expandido (5cm) + colchão 

de ar (20cm) + laje de Concreto (U = 0,5 W/(m2.K))
P1 Dois brises verticais com projeção de 80cm (ver Figura 63)
P2 Um brise horizontal com projeção de 80cm (ver Figura 63)
P3 Brise horizontal (80cm) + 2 brises verticais (80cm) + 4 brises horizontais (30cm) inclinados 30° 

(ver Figura 63)
A1 Cor escura (α =  70%) 
A2 Cor clara (α =  30%) 
S1 Alvenaria comum17 (U = 2,57 W/(m2.K))

S2 Painéis de concreto TECLEVE  (U = 1,6 W/(m2.K)) 

 

                                                   

17 Parede de tijolos de 6 furos assentados na menor dimensão com camadas de reboco nas duas 

faces. 
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Devido à tentativa de simplificação do modelo, as simulações de proteções solares 

adquiriram um caráter mais generalista. São simuladas três opções, conforme a Figura 

63: brises verticais, brise único horizontal e brises horizontais inclinados. Como foi 

percebido na pesquisa de campo, o uso de proteções solares na maioria das vezes é 

ineficaz para a orientação da abertura. A intenção do procedimento de simulação dos 

tipos de proteção é justamente quantificar o desempenho de cada tipologia para cada 

orientação. 

No Campus/UFRN foram identificados dois tipos de proteções solares: horizontal 

e combinação de brise vertical e horizontal. Entretanto, para que se possa verificar as 

diferenças de desempenho entre o uso dos dois tipos de proteção mais usuais (vertical e 

horizontal), decidiu-se simulá-las individualmente. O terceiro tipo de proteção consiste 

num conjunto de quatro venezianas inclinadas 30° combinadas com brises horizontais e 

verticais, que fornecem proteção quase total.  

P1  P2  P3  
Figura 63 – Ilustração dos tipos de proteção a serem simulados.  

 

O modelo 3 possui ao todo 28 combinações, todas derivadas de um caso base. Na 

Tabela 11 são discriminados os casos do modelo. Para simplificar a nomenclatura dos 

casos do modelo 3, é utilizada, para cada orientação, apenas o código da variável alterada 

do caso base. 

Os resultados das simulações são analisados tendo como referência o caso base de 

cada orientação. Considerando esse caso – supostamente de pior desempenho18, é 

possível identificar a influência de cada variável para cada orientação. 

 

                                                   

18 Os casos base (CB) consistem nos casos C1_P1_A1_S1. 
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Tabela 11 – Casos do Modelo 3 

N S L O

N_CB S_CB L_CB O_CB 

N_S2 S_S2 L_S2 O_S2 

N_A2 S_A2 L_A2 O_A2 

N_P2 S_P2 L_P2 O_P2 

N_P3 S_P3 L_P3 O_P3 

N_C2 S_C2 L_C2 O_C2 

N_C3 S_C3 L_C3 O_C3 
 

A análise do terceiro modelo é baseada no consumo anual de energia (total e de ar 

condicionado), na comparação dos principais ganhos térmicos anuais e mensais, bem 

como análises específicas para cada variável. 

3 Análise dos Resultados 

3.1 Modelo 1: Geometria x envoltória 

Para facilitar a leitura dos códigos utilizados no modelo 1, são discriminadas as 

características de cada caso no Quadro 13. 

Quadro 13 – Discriminação dos casos do modelo 1. 
G1_E1 Geometria alongada (salas para Norte e Sul), com envoltória de pior desempenho 
G1_E2 Geometria alongada (salas para Norte e Sul), com envoltória de desempenho intermediário 
G1_E3 Geometria alongada (salas para Norte e Sul), com envoltória de melhor desempenho 
G2_E1 Geometria alongada (salas para Leste e Oeste), com envoltória de pior desempenho 
G2_E2 Geometria alongada (salas para Leste e Oeste), com envoltória de desempenho intermediário 
G2_E3 Geometria alongada (salas para Leste e Oeste), com envoltória de melhor desempenho 
G3_E1 Geometria compacta (salas para todas as orientações), com envoltória de pior desempenho 
G3_E2 Geometria compacta (salas para todas as orientações), com envoltória de desempenho 

intermediário 
G3_E3 Geometria compacta (salas para todas as orientações), com envoltória de melhor 

desempenho 

3.1.1 G1_E1: Geometria alongada (salas para N e S) e envoltória de pior 

desempenho 

O caso G1_E1 representa uma edificação alongada, com 50 metros de 

comprimento por 10 de largura. As maiores fachadas (com PAF de 40%) são orientadas 

para Norte e Sul. A edificação possui paredes de tijolo aparente (U = 3,70 W/m²K; α = 

0,7), coberta de telha de fibrocimento assentada em laje de concreto (U = 3,00 W/m²K; α = 

0,6) e aberturas com vidro simples sem proteção solar. 
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A simulação anual do caso G1_E1 indica um consumo anual de 215,4 kWh/m². O 

consumo por uso de ar condicionado representa, conforme a Figura 64, 

aproximadamente a metade do consumo total (49%). 

51% 49%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 64 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: iluminação/equip 
x ar condicionado. 
 

A análise térmica do caso G1_E1 indica que, mesmo com aberturas orientadas 

para as fachadas menos expostas à radiação solar, os ganhos de calor por radiação em 

aberturas representam 69% do total, conforme a Figura 65. A coberta é responsável por 

22% da carga térmica incidente nas salas, enquanto que as paredes representam 9% do 

total. 

9%

22%

69%

Paredes Coberta Aberturas 
Figura 65 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G1_E1. 
 

A distribuição mensal dos ganhos de calor confirma a superioridade dos ganhos 

por aberturas sobre os demais (Figura 66), atingindo o máximo valor nos meses de 

dezembro e janeiro, quando a incidência de radiação direta ocorre nas fachadas 

orientadas para Sul. 
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Figura 66 – Gráfico da distribuição mensal dos ganhos de calor (G1_E1). 
 

Para analisar o comportamento horário dos ganhos e perdas de calor, foi 

escolhido o dia 22/03 por representar o dia com média de temperatura mais quente do 

arquivo climático utilizado. 

Na análise horária (Figura 67), pode-se identificar os seguintes pontos: 

•  O ganho de calor por aberturas atinge seu ápice entre 12h30 e 15h30 

(valores acima de 25kW), atingindo o equivalente a 178,6 W/m² de 

superfície de abertura19. Devido à ausência de proteções solares seu 

comportamento é bastante regular.  

• Percebe-se que, no dia analisado, a edificação começa a ganhar calor da 

coberta a partir das 12h30, atingindo seu máximo às 19 horas (18kW, o que 

equivale a 36W/m² de laje).  

• A carga térmica conduzida pelas paredes externas possui comportamento 

similar ao da coberta, embora em menor intensidade (aproximadamente 

27w/m²).  

                                                   

19 Os valores apresentados de carga térmica por área (W/m²) são médias de toda edificação. Na 

situação real, esses valores variam bastante conforme a orientação das superfícies (sobretudo as verticais). 
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Figura 67 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G1_E1) 

3.1.2 G1_E2: Geometria alongada (salas para N e S) e envoltória intermediária 

A envoltória intermediária (E2) consiste em coberta de fibrocimento + colchão de 

ar 20cm + laje (U = 2,2 W/m²K; α = 60%), paredes  de alvenaria comum (U = 2,47 W/m²K; 

α = 50%) e proteções solares horizontais de concreto acima de todas as aberturas com 

projeção de 50cm. 

O caso G1_E2 apresentou um consumo geral de 201 kWh/m² (7% menor do que o 

caso anterior). As modificações de envoltória reduziram o consumo por uso de ar 

condicionado em 13%. Com essa redução, o consumo de ar condicionado passou a 

representar 46% do total (Figura 68). 

54%

46%

Ilumin. + equip Ar cond.

 
Figura 68 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G1_E2). 

 

No que se refere ao comportamento térmico, percebe-se que 67% dos ganhos de 

calor da edificação ocorrem pelas aberturas (Figura 69). O calor incidente pela coberta 

representa 29%, enquanto que pelas paredes, 4%. 
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Figura 69 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G1_E2. 
 

Contudo, apesar da distribuição relativa se assemelhar bastante ao caso anterior, a 

análise da distribuição mensal absoluta indica uma considerável redução da carga 

térmica (cerca de 35%). Na Figura 70, são apresentados os ganhos de calor do caso G1_E2 

em comparação com o espectro de valores do caso anterior (em vermelho).  

 

 
Figura 70 – Gráfico dos ganhos de calor do caso G1_E2 e comparação com 
G1_E1. 
 

A partir da análise horária do comportamento térmico da edificação (Figura 71), 

os seguintes pontos foram identificados: 

• Os ganhos de calor por aberturas atingem seus valores máximos entre as 

14h e 15h, o que corresponde a cerca de 18 kW (ou 128,6 W/m² de 

abertura). 

• Assim como no caso anterior, o ambiente começa a ganhar calor da coberta 

por volta das 12h30, atingido seu ápice às 19h (15 kW, equivalente a 30 

W/m² de coberta). 
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• Os ganhos de calor por paredes são bastante reduzidos, ocorrendo somente 

a partir das 15h.  
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Figura 71 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G1_E2) 

3.1.3 G1_E3: Geometria alongada (salas para N e S) e envoltória de melhor 

desempenho 

A envoltória E3 consiste em coberta dupla de alumínio com recheio de 

poliestireno expandido (U = 0,50 W/m²K; α = 0,05), parede de blocos de TECLEVE (U = 

1,66 W/m²K) e proteções solares totais (combinação de venezianas inclinadas com brises 

horizontais e verticais). 

O caso G1_E3 possui um consumo anual de 178,4 kWh/m². O consumo de ar 

condicionado corresponde a 39% do consumo total (Figura 72). 

61%

39%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 72 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G1_E3). 
 

A distribuição dos ganhos de calor indica, conforme a Figura 73, uma redução da 

contribuição relativa da carga térmica por aberturas (69%). 
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Figura 73 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G1_E3. 
 

O gráfico dos ganhos térmicos mensais indica uma considerável redução da carga 

térmica em relação aos casos de mesma geometria. De acordo com a Figura 74, a redução 

é de cerca de 50% em comparação ao caso de geometria intermediária. 

 
Figura 74 – Gráfico dos ganhos de calor do caso G1_E3 e comparação com os 
casos de mesma geometria. 
 

A partir da análise do comportamento térmico horário do dia 22/03 (Figura 75), 

pode-se identificar os seguintes pontos: 

• Os ganhos de calor por aberturas são bastante reduzidos (em comparação 

aos casos anteriores), atingindo seu valor máximo (cerca de 10 kW, ou 71,4 

W/m²) às 13h. 

• As trocas de calor por coberta e paredes são mínimas. O ganho máximo de 

calor pela coberta (aproximadamente 5kW) ocorre às 19h. 



 99

 

 

-15

-5

5

15

25

35

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(K
W

)

Paredes Coberta Aberturas  
Figura 75 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G1_E3). 

3.1.4 G2_E1: Geometria alongada (salas para L e O) e envoltória de pior 

desempenho 

A geometria G2 é alongada no sentido Norte-Sul, possuindo suas maiores fachadas 

expostas à radiação Leste e Oeste. À exemplo da geometria G1, os casos G2 possuem PAF 

de 40% nas maiores fachadas (orientadas para Leste e Oeste).  

O caso G2_E1 possui consumo total de 228,7 kWh/m², sendo que 52% desse total 

corresponde ao consumo por ar condicionado (Figura 76). 

48%
52%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 76 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G2_E1). 
 

Devido à exposição das aberturas à radiação das fachadas Leste e Oeste, os ganhos 

de calor por abertura correspondem a cerca de 80% dos ganhos totais (Figura 77). Da 

carga térmica restante, 11% correspondem à coberta e 8% às paredes. 
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Figura 77 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G2_E1. 
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Figura 78 – Gráficos dos ganhos de calor mensais do caso G2_E1. 

 

A análise dos dados absolutos confirma a superioridade dos ganhos de radiação 

em aberturas (Figura 78). Há uma variação considerável da carga térmica total nos meses 

de Junho e Julho, quando os ganhos totais são reduzidos em 25%. 

Os seguintes pontos podem ser observados a partir da análise horária (Figura 79): 

• Os ganhos de calor por aberturas atingem seus máximos valores no 

período da tarde (cerca de 40 kW). Embora a carga térmica seja menor 

durante o período da manhã, ainda foram registrados valores 

consideráveis (cerca de 30 kW). 

• A edificação começa a ganhar calor pela coberta a partir das 12h30, 

atingindo seu máximo valor às 19h (20 kW). 
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• A edificação começa a ganhar calor pelas paredes a partir das 11h, 

atingindo seu máximo valor às 19h (10 kW). 
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Figura 79 – Gráfico de análise térmica do dia 22/03 (G2_E1). 

3.1.5 G2_E2: Geometria alongada (salas para L e O) e envoltória intermediária 

O caso G2_E2, de envoltória intermediária, apresentou um consumo total de 209 

kWh/m² (cerca de 10% inferior ao caso G2_E1), sendo que 47% desse consumo 

corresponde ao consumo de ar condicionado. 

52%
48%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 80 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G2_E2). 
 

A distribuição dos ganhos de calor indica que 80% da carga térmica incide pelas 

aberturas, enquanto que 15% e 5% pela coberta e paredes, respectivamente (Figura 81). 
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Figura 81 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G2_E2. 
 

A análise dos resultados mensais indica uma redução de até 27% da carga térmica 

total (em comparação ao caso G2_E1).  

 
Figura 82 – Gráfico dos ganhos de calor mensais do caso G2_E2. 
 

Alguns pontos foram identificados a partir da análise térmica do dia 22/03 (Figura 

83): 

• Como foi utilizada uma proteção horizontal de 50cm, os ganhos de calor 

por aberturas foram reduzidos de forma mais intensa nos horários que 

correspondem ao fim do turno da manhã (11h) até a metade do turno da 

tarde (15h).  

• A edificação passa a ganhar calor da coberta a partir das 12h, chegando ao 

máximo valor às 19h (15 kW ou 30 W/m²). 

• A edificação somente ganha calor pelas paredes a partir das 16h, chegando 

ao máximo valor às 19h (5 kW ou 17,8 W/m²) 
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Figura 83 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G2_E2). 

3.1.6 G2_E3: Geometria alongada (salas para L e O) e envoltória de melhor 

desempenho 

O caso da envoltória E3, de melhor desempenho térmico, teve um consumo anual 

de 179 kWh/m2. Esse consumo representa uma redução de cerca de 15% do consumo 

total em relação ao caso de envoltória intermediária e pouco mais de 20% em relação ao 

caso de envoltória de pior desempenho. O consumo de ar condicionado do caso G2_E3 

representa 39% do consumo total (Figura 84). 

61%

39%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 84 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G2_E3). 

 

Grande parte dos ganhos térmicos do caso G2_E3 incide pelas aberturas, conforme 

o gráfico da Figura 85. Contudo, de acordo com a comparação da Figura 86, percebe-se 

que a carga térmica total é bastante inferior aos casos de mesma geometria. 
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Figura 85 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G2_E3. 

 
Figura 86 – Gráfico dos ganhos de calor mensais do caso G2_E3. 
 

A partir da análise horária do dia 22/03 (Figura 87), pode-se identificar alguns 

pontos: 

• O uso de proteção solar total reduziu significativamente os índices de 

radiação, mesmo considerando que as aberturas são orientadas para Leste 

e Oeste. O valor máximo registrado na simulação do dia 22/03 é de cerca de 

10 kW. 

• Os ganhos e perdas de calor pela coberta e paredes são bastante reduzidos. 
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Figura 87 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G2_E3). 
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3.1.7 G3_E1: Geometria compacta e envoltória de pior desempenho 

A geometria G3 possui a mesma área das geometrias G1 e G2. Entretanto, nos 

casos de geometria G3 pretende-se representar edificações compactas.  Na geometria 

simulada essa tipologia é representada por uma edificação de planta quadrada com 

aberturas para todas as orientações. 

O caso G3_E1 possui consumo total de 221,7 kW/m², sendo pouco mais da metade 

desse valor (51%) referente ao consumo de ar condicionado (Figura 88). 

49%
51%

Ilumin. + equip Ar cond.
 

Figura 88 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G3_E1). 
 

A distribuição dos principais ganhos de calor indica que 75% da carga térmica 

anual incide pelas aberturas, enquanto que 19% da carga térmica incide pela coberta 

(Figura 89). 

6%

19%

75%

Paredes Coberta Aberturas  
Figura 89 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G3_E1. 
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A análise térmica mensal indica que a carga térmica total varia segundo uma 

amplitude de aproximadamente 17% decorrente das variações climáticas sazonais, 

conforme o gráfico da Figura 90. 
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 Figura 90 – Gráfico dos ganhos de calor mensais do caso G3_E1. 
 

Alguns pontos foram identificados na análise térmica horária do dia 22/03 (Figura 

91): 

• Os ganhos de calor por aberturas são mais intensos nos períodos da tarde 

(30 kW). O máximo valor registrado no turno da tarde é 20% superior ao 

máximo valor do período da manhã. 

• Os ambientes começam a ganhar calor da coberta às 12h30, chegando ao 

ápice às 19h, com 18,6 kW (ou 37,2 W/m²). 

• As trocas de calor pelas paredes possuem comportamento semelhante ao 

da coberta, contudo, com menor intensidade. O maior valor registrado é de 

6,4 kW, também às 19h. 
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Figura 91 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G3_E1). 
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3.1.8 G3_E2: Geometria compacta e envoltória intermediária 

A simulação do caso G3_E2 indicou um consumo total de 200 kWh/m², o que 

corresponde a uma redução de cerca de 10% do caso de mesma geometria com envoltória 

de pior desempenho. 

O equivalente a 46% do consumo total corresponde ao consumo por ar 

condicionado, conforme a Figura 92. 

54%

46%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 92 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G3_E2). 
 

A distribuição dos ganhos de calor (Figura 93) é bastante similar aos demais casos. 

Contudo, como a geometria possui menor área de parede em relação à coberta, a 

contribuição dos ganhos térmicos por parede é de apenas 3%. 

3%

24%

73%

Paredes Coberta Aberturas 
Figura 93 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G3_E2. 
 

Em comparação ao caso de mesma geometria e envoltória de pior desempenho 

(G3_E1), foi identificado uma redução da carga térmica total de cerca de 30%.  
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Figura 94 – Gráficos dos ganhos de calor mensais do caso G3_E2. 

 

A partir da análise do gráfico da simulação horária do dia 22/03 (Figura 95), pode-

se identificar alguns pontos: 

• Os ganhos de calor por aberturas foram sensivelmente reduzidos após a 

utilização da proteção solar horizontal. Esse tipo de proteção, apesar de ser 

ineficaz para orientações Leste e Oeste, é bastante efetivo na redução da 

radiação direta nas aberturas das fachadas Norte e Sul. Às 16h foi 

registrado o valor máximo de 20 kW (cerca de 30% menor do que sem o 

uso de proteção solar).  

• Os ganhos de calor pela coberta possuem comportamento similar ao caso 

anterior. Contudo, há uma redução de 20% no pico de carga térmica, que 

ocorre às 19h. 

• Os ganhos de calor por paredes são bastante reduzidos. 
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Figura 95 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G3_E2). 



 109

 

 

3.1.9 G3_E3: Geometria compacta e envoltória de melhor desempenho 

A simulação do caso G3_E3 indicou um consumo total de 174,8 kW/m², o que 

significa uma redução de 12,8% em relação ao caso G3_E2 e 21,1% em relação ao caso 

G3_E1. Desse total, 38% é referente ao consumo de ar condicionado (Figura 96). 

62%

38%

Ilumin. + equip Ar cond.  
Figura 96 – Gráfico da distribuição do consumo por uso final: ilum./equip x ar 
cond. (G3_E3). 
 

A distribuição dos ganhos térmicos indica a segunda maior contribuição relativa 

dos ganhos por coberta, equivalente a 34% (Figura 97). A carga térmica incidente pelas 

aberturas corresponde a 60%. As paredes possuem uma influência de apenas 6% na carga 

térmica total. 

7%

18%

75%

Paredes Coberta Aberturas  
Figura 97 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais do caso G3_E3. 
 

Os dados mensais de ganhos de calor indicam, conforme a Figura 98, que a 

utilização da envoltória E3 em comparação com os casos de mesma geometria, provoca 

uma redução significativa da carga térmica total. 
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Figura 98 – Gráfico dos ganhos de calor mensais do caso G3_E3. 
 

A análise térmica horária do dia 22/03 (Figura 99) comprova a redução 

identificada na análise mensal. Alguns pontos foram observados: 

• O ganho máximo de calor por aberturas é de 10 kW, equivalente à metade 

do caso anterior (com proteção horizontal). 

• As trocas de calor pela coberta e paredes externas foram bastante 

reduzidas. 
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Figura 99 – Gráfico da análise térmica do dia 22/03 (G3_E3). 

3.1.10  Análise geral do modelo 1 

As análises individuais dos casos do primeiro modelo buscaram contrapor, para 

cada geometria, diferentes tipos de envoltória. Esse estudo permitiu quantificar os 

resultados das alterações de envoltória para cada geometria, a fim de verificar, inclusive, 

a pertinência das variáveis que compõem as três envoltórias. 

A análise geral do modelo 1 visa, primeiramente, comparar todos os casos 

simulados, a fim de quantificar o desempenho de todas as combinações de envoltória e 

geometria. Entretanto, o principal objetivo da análise é, num segundo momento, 
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identificar a influência de diferentes geometrias (forma e orientação) para o mesmo tipo 

de envoltória. Essa análise tem o propósito de contribuir para as primeiras decisões 

arquitetônicas, quando o arquiteto escolhe (ou é condicionado a escolher) determinada 

geometria. A partir da definição da geometria, já se pode estabelecer diretrizes iniciais 

para a envoltória da edificação. A combinação apropriada desses dois fatores (geometria 

e envoltória), previsto desde as primeiras etapas do projeto, permite contribuir 

substancialmente para o desenvolvimento do projeto, com ênfase no desempenho 

térmico da edificação.  

A partir da comparação entre os consumos totais20 dos nove casos simulados, foi 

identificada uma diferença de 23% entre os casos de desempenhos extremos (pior e 

melhor), conforme o gráfico da Figura 100. O caso de pior desempenho foi o caso G2_E1 

(Geometria alongada com salas orientadas para Leste e Oeste e envoltória de pior 

desempenho), enquanto o melhor desempenho foi do caso G3_E3 (Geometria compacta 

com envoltória de melhor desempenho). 

 
 Figura 100 – Gráfico de consumo total dos nove casos simulados. 
 

A influência das combinações simuladas, como são referentes à geometria e 

envoltória dos casos, torna-se mais visível quando se compara o consumo por uso de ar 

condicionado dos nove casos (Figura 101). A comparação indica uma diferença de 45% 

                                                   

20 Vale salientar que os dados de consumo total consideram, além dos resultados do consumo por 

ar condicionado, o somatório do consumo de iluminação e equipamentos, que é fixo em todos os casos 

simulados. 
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entre os casos extremos, além de praticamente dobrar as diferenças entre os casos 

intermediários. 

A amplitude absoluta entre os consumos extremos foi dividida em três partes 

iguais no intuito de estabelecer algum critério de desempenho. Podem ser identificadas 

pelas cores azul, verde e vermelho, no gráfico da Figura 101, as áreas que representam os 

três níveis de desempenho. Assim sendo, vale destacar alguns pontos acerca dessa 

classificação: 

• Casos de desempenho ótimo: G1_E3, G2_E3 e G3_E3. São os casos de 

envoltória de melhor desempenho. Como já se esperava, as simulações 

confirmaram que a geometria perde influência sobre o consumo de ar 

condicionado na medida em que sua envoltória possui melhor 

desempenho. 

• Casos de desempenho intermediário: G1_E2, G2_E2 e G3_E2. São os casos 

de geometria intermediária. Apesar de estarem classificadas na mesma 

categoria, vale salientar que há diferença considerável entre os casos de 

diferentes  geometrias. Assim sendo, percebe-se que o consumo dos casos 

G1_E2 e G3_E2 possuem desempenho intermediário, enquanto que o caso 

G2_E2 se aproxima da categoria de pior desempenho (vermelho). 

• Casos de pior desempenho: G1_E1, G2_E1 e G3_E1. Consistem nos casos de 

envoltórias de baixo desempenho. Nessa categoria, percebe-se melhor a 

influência da geometria. Para envoltórias de baixo desempenho, a 

geometria G1 (alongada com salas voltadas para Norte e Sul) apresentou-se 

como a melhor, aproximando-se do limite de desempenho intermediário 

(verde). 
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Figura 101 – Gráfico do consumo de ar condicionado dos nove casos simulados. 
 

Além da análise acerca do consumo, a análise térmica contribui bastante para o 

entendimento de cada caso. A análise dos ganhos térmicos anuais dos nove casos (Figura 

102), além de facilitar a visualização na comparação dos casos, permite a discriminação 

dos fatores mais influentes para cada caso. 

A análise térmica da Figura 102 indica uma amplitude de 76% entre os ganhos de 

calor dos casos extremos (G1_E3 e G2_E1). A Figura 102 permite avaliar de forma mais 

precisa a influência da combinação de geometria e envoltória no desempenho térmico da 

edificação, destacando-se: 

• As decisões referentes à orientação e, principalmente, proteção das 

aberturas são as que mais podem causar impacto no desempenho térmico 

da edificação (para edificações com PAF acima de 40%). 

• A carga térmica incidente pelas paredes é bastante reduzida em 

comparação às principais fontes de transmissão de calor para a edificação 

(aberturas e coberta). Pode-se dizer, inclusive, que qualquer esforço no 

sentido de minimizar a carga térmica incidente pelas paredes provoca 

baixo impacto nos ganhos térmicos totais da edificação. 

• Para envoltórias de baixo desempenho, a geometria tem influência de até 

19% no desempenho térmico dos casos simulados. 

• Para envoltórias de médio desempenho, a geometria tem influência de até 

30% no desempenho térmico dos casos simulados. 
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• Para envoltórias de alto desempenho, a geometria possui influência de até 

6,5% no desempenho térmico dos casos simulados. 

 
Figura 102 – Gráfico dos ganhos de calor anuais dos nove casos simulados. 
 

Através da análise térmica foi possível quantificar e comparar separadamente os 

ganhos de calor por aberturas, coberta e paredes de cada caso. Vale ressaltar, contudo, 

que a alteração combinada de diversas variáveis impossibilita a quantificação da 

influência de cada variável isoladamente, conforme realizado no terceiro modelo. 

A partir da comparação dos ganhos de calor por aberturas, apresentada na Figura 

103, pode-se apontar alguns pontos: 

• Para aberturas sem proteção solar, geometria da edificação e a orientação 

das aberturas possuem influência de até 32,7% na carga térmica incidente 

pelas aberturas. 

• O desempenho da utilização de brises horizontais com 50cm de projeção 

acima das janelas variou até 38,6% conforme a geometria adotada. A 

adoção de brises horizontais em aberturas orientadas para Leste e Oeste 

mostrou-se com um desempenho inferior a aberturas orientadas para 

Norte e Sul sem proteção solar. 

• A utilização de proteção solar total teve uma variação de apenas 13,5% dos 

ganhos por aberturas com diferentes geometrias. 



 115

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

G1_E1 G1_E2 G1_E3 G2_E1 G2_E2 G2_E3 G3_E1 G3_E2 G3_E3

C
ar

g
a 

té
rm

ic
a 

an
u

al
 (

kW
h

)

 
Figura 103 – Gráfico dos ganhos de calor por aberturas dos nove casos 
simulados. 

 

A análise dos ganhos de calor pela coberta indica que, mesmo considerando que a 

coberta é uma superfície plana, há significativa influência da geometria no desempenho 

da coberta. 
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Figura 104 – Gráfico dos ganhos térmicos anuais por cobertura dos nove casos 
simulados. 
 

Alguns pontos podem ser observados a partir da análise dos ganhos térmicos 

apresentados na Figura 104: 

• A utilização de telha de fibrocimento assentada em laje de concreto 

(coberta de pior desempenho) varia até 37% conforme a orientação da 

geometria alongada. De acordo com os resultados a orientação no sentido 

Norte-Sul (G2) apresentou melhor desempenho. Essa diferença ocorre 

devido ao maior ganho térmico das salas voltadas para Leste e Oeste, o que 

provoca durante os períodos de não-ocupação, uma inversão do fluxo de 

calor da coberta. Ou seja, a coberta perde mais calor quando as salas 
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ganham mais calor pela aberturas, o que acaba também reduzindo os 

ganhos térmicos absolutos da coberta do caso G2_E1. 

• O desempenho da coberta dos casos E3 não variou significativamente 

conforme a orientação. 

A influência térmica das paredes externas nos nove casos foi entre 3% e 12%, 

representando uma parcela relativamente baixa dos ganhos de calor totais. Contudo, vale 

ressaltar que os resultados aqui apresentados se referem a todas as superfícies de parede 

de cada caso simulado. De fato, o que acontece é que a distribuição dessa carga térmica 

ocorre de maneira não-uniforme, visto que as paredes são expostas à radiação em 

diferentes intensidades. Ademais, a validade desses resultados se aplica somente a 

edificações térreas. 

A partir da análise dos ganhos térmicos por paredes, destacam-se os seguintes 

pontos: 

• Comparando-se as geometrias G1 e G2 (ambas alongadas com diferentes 

orientações), percebe-se que há variação de até 18% no desempenho 

térmico das paredes (paredes de tijolos aparentes). Na medida em que se 

propõe paredes de menor transmitância, essa influência decai 

significativamente. 

• Como já era esperado, o maior benefício da geometria compacta é a 

redução da carga térmica por paredes. Contudo, como foi identificada uma 

baixa influência das paredes nos ganhos totais de calor (entre 3% e 12%), as 

diferenças acabam sendo irrisórias. Contudo, vale salientar que a influência 

dos sistemas construtivos só pode ser analisada com maior precisão com a 

alteração de uma variável por vez, conforme realizado no Modelo 3.  

• A parede formada de Blocos de TECLEVE apresentou melhor desempenho 

nos casos de geometria G2 e G3. Embora o sistema construtivo possua 

menor transmitância dentre as paredes simuladas, houve influência da 

alteração das outras variáveis (coberta e aberturas) nos ganhos térmicos 

incidentes pela parede de TECLEVE, o que provocou um pior desempenho 

das paredes do caso G1_E3 em comparação com as paredes do caso G1_E2.  
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Figura 105 – Gráfico dos ganhos de calor por paredes nos nove casos simulados. 

3.2 Modelo 2: Organização espacial 

No intuito de facilitar a identificação dos códigos adotados no modelo 2, os 10 

casos são discriminados no Quadro 14. Basicamente, o modelo 2 tem o intuito de 

quantificar as trocas de calor entre as salas e as circulações (em comparação com ganhos 

por radiação e trocas de calor por paredes externas e coberta) em duas situações 

distintas: corredor central e lateral. 

Ademais, pretende-se identificar a potencialidade de determinada tipologia de 

circulação de perder calor através da circulação de ar. Dessa forma, também é 

identificada a quantidade de renovações de ar das circulações em cada caso. 

Decidiu-se limitar a análise do segundo modelo aos dados de saída estritamente 

ligados ao comportamento térmico de cada caso. As simulações energéticas não foram 

realizadas, pois o consumo é bastante influenciado pela quantidade de calor por radiação 

incidente nas aberturas. Assim sendo, diferentes orientações de cada caso podem 

acarretar diferentes níveis de consumo, sem, contudo, haver relação direta com o objeto 

de estudo do modelo (as trocas de calor com as circulações). 

Apesar da ênfase do trabalho ser dirigida à eficiência energética (mais 

especificamente, de sistemas de condicionamento), busca-se aqui também identificar 

parâmetros qualitativos nos espaços de circulação, via de regra, não-condicionados. 

Assim sendo, também são comparadas as temperaturas mensais de circulações com e 

sem proteção solar e de circulações centrais de diferentes orientações. 
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Quadro 14 – Discriminação dos casos do modelo 2. 
CL_O_P1 Corredor Lateral orientado para Oeste sem Proteção solar 
CL_O_P2 Corredor Lateral orientado para Oeste com Proteção solar horizontal de 1m 
CL_S_P1 Corredor Lateral orientado para Sul sem Proteção solar 
CL_S_P2 Corredor Lateral orientado para Sul com Proteção solar horizontal de 1m 
CL_L_P1 Corredor Lateral orientado para Leste sem Proteção solar 
CL_L_P2 Corredor Lateral orientado para Leste com Proteção solar horizontal de 1m 
CL_N_P1 Corredor Lateral orientado para Norte sem Proteção solar 
CL_N_P2 Corredor Lateral orientado para Norte com Proteção solar horizontal de 1m 
CC_L-O Corredor Central no sentido Leste-Oeste 
CC_N-S Corredor Central no sentido Norte-Sul 

3.2.1 Corredores Laterais orientados para Oeste 

1.2.1.1 CL_O_P1: Corredor Lateral orientado para Oeste sem proteção solar 

O caso CL_O_P1 consiste na situação de corredor orientado para Oeste, enquanto 

as salas são voltadas para Leste. Neste caso, as aberturas das salas são orientadas para 

Leste enquanto que a parede do corredor é orientada para Oeste.  

Ao analisar os principais ganhos de calor das salas, pode-se verificar que a parede 

do corredor transmite 18% dos ganhos totais de calor, sendo superado pela carga térmica 

incidente pelas aberturas e pela coberta (Figura 106). 

5%

18%

19%
58%

Paredes Parede Corredor Coberta Aberturas  
Figura 106 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor das salas do caso 
CL_O_P1. 
 

A análise mensal permite identificar o comportamento sazonal dos ganhos de 

calor das salas. Percebe-se que, nos meses de junho e julho, há uma redução de cerca de 

30% da carga térmica total em comparação aos meses de radiação mais quentes (Figura 

107). 
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Figura 107 – Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_O_P1. 
 

Ao analisar os ganhos e perdas anuais de calor das salas (Figura 108), percebe-se 

que as salas ganham mais calor pela coberta e pela parede do corredor. Os resultados de 

perdas térmicas indicam que as salas perdem bastante calor pela coberta e pelas paredes.  
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Figura 108 – Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_O_P1. 
 

A análise dos ganhos e perdas de calor anuais (Figura 108) condiz com a análise 

térmica horária do dia 22/03, conforme o gráfico da Figura 109. 
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 Figura 109 – Gráfico das trocas de calor das salas do caso CL_O_P1 no dia 22/03. 
 

A análise horária indica que os ganhos térmicos incidentes pela parede do 

corredor se apresentam praticamente constantes ao longo do dia (Figura 109). 
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Considerando que a abertura da circulação é ventilada21, foi possível quantificar as 

perdas de calor da circulação devido à circulação de ar, além de identificar o número de 

renovações de ar por hora do ambiente. 

A circulação do caso CL_O_P1 perde cerca de 2400 kWh mensais devido à 

ventilação natural, conforme mostrado na Figura 110. A abertura da circulação permite, 

em média, 41 renovações de ar por hora, de comportamento mensal bastante regular 

(Figura 111). 

-3000

-2000

-1000

0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

kW
/h

 
Figura 110 – Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_O_P1. 
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Figura 111 – Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por 
hora da circulação do caso CL_O_P1. 

                                                   

21 Abertura ventilada (hole) é caracterizada pela ausência de fechamento. 
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1.2.1.2 CL_O_P2: Corredor Lateral orientado para Oeste com proteção solar 

O caso CL_O_P2 possui apenas a proteção solar horizontal de 1m como diferencial 

em relação ao caso anterior. Sabe-se que a eficácia desse tipo de proteção é parcial para 

orientações Leste e Oeste. 

A análise do gráfico de distribuição de ganhos térmicos, apresentado na Figura 

112, indica que a contribuição dos ganhos térmicos pela parede da circulação caiu de 18% 

para 12% após a adoção da proteção horizontal de 1m. 
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62%
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Figura 112 – Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_O_P2. 

 

A análise dos ganhos térmicos mensais (Figura 113), em comparação ao caso sem 

proteção solar (CL_O_P1) indica uma leve redução dos ganhos totais após a adoção da 

proteção solar parcial. 

 
Figura 113 – Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_O_P2 e 
comparação com a faixa de valores de CL_O_P1 

 

O gráfico de trocas térmicas, apresentado na Figura 114, indica uma redução de 

35% do calor anual incidente na sala pela parede do corredor. 
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Figura 114 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_O_P2 e 
comparação com os resultados do caso CL_O_P1. 
 

O uso da proteção solar indica menor quantidade de calor dissipado na circulação 

devido à ventilação natural (uma redução anual média de cerca de 25% em comparação 

ao caso CL_O_P1), conforme o gráfico da Figura 115. 

 
Figura 115 – Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_O_P2 e comparação com o caso CL_O_P1. 
 

A taxa de renovações de ar por hora, assim como o caso anterior, possui um 

comportamento mensal bastante regular, oscilando em torno de 36 renovações por hora, 

enquanto que o caso CL_O_P1 oscilou em torno de 40 (Figura 116). 

 



 123

 

 

 
Figura 116 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_O_P2 e comparação com o caso CL_O_P1. 
 

Como o modelo 2 visa também analisar aspectos qualitativos relacionados à 

circulação, também foi realizada uma comparação entre as temperaturas médias mensais 

do corredor nos casos com e sem proteção solar (P2 e P1, respectivamente), a fim de 

identificar a influência da adoção da proteção solar na temperatura média do corredor. 

Dessa forma, as simulações indicam que, após o uso da proteção solar horizontal 

de 1m para a circulação orientada para Oeste, houve uma redução de 0,3°C nos meses 

entre novembro e fevereiro e 0,2°C durante o restante do ano, conforme o gráfico da 

Figura 117.  
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Figura 117 – Gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CL_O_P1, 
CL_O_P2 e temperaturas médias externas do arquivo climático utilizado. 
 

3.2.2 Corredores Laterais orientados para Norte 

1.2.2.1 CL_N_P1: Corredor Lateral orientado para Norte sem Proteção solar 

O caso CL_N_P1 possui circulação orientada para Norte enquanto que as salas são 

voltadas para Sul. Cerca de 21% do total dos ganhos térmicos são incidentes pela coberta, 

enquanto que 10% pela parede do corredor e 7% pelas paredes. A maior incidência de 
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calor nas salas é o conjunto de aberturas orientadas para Sul, com 62% dos ganhos de 

calor anuais. 
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Figura 118 – Gráfico da distribuição dos ganhos de calor anuais das salas do caso 
CL_N_P1. 
 

A análise mensal indica que os ganhos de calor incidentes pela parede do corredor 

são mais intensos entre os meses de maio a agosto (Figura 119). Nessa época do ano há 

maior incidência solar sobre as fachadas orientadas para Norte na Latitude do local onde 

está inserido o universo da pesquisa (5°Sul). 
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Figura 119 – Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_N_P1 
 

A análise dos ganhos e perdas de calor do caso CL_N_P1 (Figura 120) indica que o 

ganho de calor anual pela coberta é bastante superior aos demais. Os ganhos térmicos 

das paredes externas e da parede do corredor praticamente se equivalem. Entretanto, 

verifica-se que a perda de calor das salas pelas paredes externas é superior ao triplo da 

perda de calor pela parede da circulação. 
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Figura 120 – Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_N_P1. 
 

Ao analisar as perdas de calor da circulação através da infiltração externa, 

verifica-se uma maior dissipação nos meses em que a circulação está mais exposta à 

radiação (entre Maio e Agosto), de acordo com a Figura 121. O mesmo tipo de oscilação 

ocorre com a taxa de renovações de ar por hora, segundo a Figura 122. 
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Figura 121 – Gráfico das perdas de calor mensais da circulação do caso CL_N_P1 
devido à infiltração externa. 
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Figura 122 – Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por 
hora da circulação do caso CL_N_P1. 
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1.2.2.2 CL_N_P2: Corredor Lateral orientado para Norte com Proteção solar 

O uso da proteção solar horizontal de 1m reduziu os ganhos de calor das salas pela 

parede do corredor de 10% da carga térmica total (caso CL_N_P1) para 6%, conforme a 

Figura 123. 
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Figura 123 - Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_N_P2. 

 

Como a circulação Norte é exposta à radiação solar direta entre os meses de Abril 

e Setembro, a redução das cargas térmicas devido à proteção solar acontece somente 

nesse período. O gráfico da Figura 124 apresenta uma comparação entre os resultados 

dos dois casos de corredores orientados para Norte. 

 
Figura 124 - Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_N_P2 e 
comparação com a faixa de valores de CL_N_P1. 
 

O gráfico de trocas térmicas das salas (Figura 125) mostra uma redução de 43% 

nos ganhos térmicos da parede do corredor, enquanto que houve um aumento nas perdas 

térmicas pela mesma parede. 
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Figura 125 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_N_P2 e 
comparação com os resultados do caso CL_N_P1. 
 

O uso da proteção solar horizontal, como se pode verificar no gráfico da Figura 

125, provocou uma redução significativa das perdas térmicas por ventilação natural no 

período entre Maio e Agosto (45% nos meses de Junho e Julho). De fato, como houve 

redução dos ganhos térmicos nesse período devido à proteção solar, é natural que as 

perdas térmicas por ventilação também sejam reduzidas. 

 
Figura 126 - Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_N_P2 e comparação com o caso CL_N_P1. 
 

O uso da proteção solar horizontal de 1m também provocou no caso CL_N_P2 

uma redução da taxa de renovação de ar, conforme a Figura 127. A maior redução se deu 

nos meses entre Maio e Agosto (cerca de 20%), enquanto que a média anual decaiu de 35 

(CL_N_P1) para 32 renovações de ar por hora (CL-N_P2). 
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Figura 127 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_N_P2 e comparação com o caso CL_N_P1 
 

Devido à orientação Norte do corredor, a proteção horizontal também resultou no 

decréscimo das temperaturas médias mensais do período entre Abril e Setembro, 

conforme a Figura 128. A maior redução de temperatura ocorre nos meses de Junho e 

Julho (0,35°C). 
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Figura 128 - Gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CL_N_P1, 
CL_N_P2 e temperaturas médias externas do arquivo climático utilizado. 

3.2.3 Corredores Laterais orientados para Sul 

1.2.3.1 CL_S_P1: Corredor Lateral orientado para Sul sem Proteção solar 

Os resultados das simulações do caso CL_S_P1 indicam que 8% dos ganhos 

térmicos das salas incidem pela parede da circulação, conforme o gráfico da Figura 129. 

Grande parte dos ganhos de calor é incidente pelas aberturas (64%), seguido pela coberta 

(20%), paredes externas (8%) e pela parede do corredor (8%). 
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Figura 129 - Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_S_P1. 
 

O gráfico mensal dos ganhos térmicos (Figura 130) indica as oscilações sazonais. 

Enquanto que a circulação orientada para Sul é exposta nos período entre os meses de 

Outubro e Março, as aberturas das salas são expostas no restante do ano, o que provoca 

maior ganho térmico absoluto entre os meses de Maio e Junho. 
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Figura 130 - Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_S_P1. 
 

Os dados de trocas de calor das salas do caso CL_S_P1 indicam uma contribuição 

maior da coberta nos ganhos térmicos das salas. Em segundo lugar, as trocas térmicas 

pelas paredes externas, seguidas pelas paredes da circulação, conforme a Figura 131. As 

salas perdem cerca de 4000 kWh por ano pelas paredes externas. 
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Figura 131 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_S_P1 
 

Conforme o gráfico de calor dissipado da circulação devido à ventilação natural 

(Figura 132) percebe-se que há maior dissipação nos períodos de maior exposição do 

corredor à radiação solar, sobretudo nos meses de Dezembro e Janeiro. 
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Figura 132 - Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_S_P1. 
 

A taxa de renovação de ar por hora indica uma variação sazonal similar (Figura 

133), na qual possuem maiores taxas os meses de Dezembro e Janeiro (pouco acima de 40 

renovações por hora), com uma média anual de 35,7 renovações por hora. 
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Figura 133 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_S_P1. 

1.2.3.2 CL_S_P2: Circulação Lateral orientada para Sul com Proteção solar 

A adoção de proteção solar horizontal de 1m em circulação lateral Sul, segundo os 

resultados das simulações, reduz a contribuição de 8% (CL_S_P1) para 5% dos ganhos 

térmicos das salas pela parede do corredor, conforme a Figura 134.  
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Figura 134 - Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_S_P2. 
 

Devido à orientação Sul da circulação, verifica-se uma redução dos ganhos 

térmicos da parede do corredor nos períodos de exposição à radiação solar direta (entre 

Outubro e Março), conforme o gráfico da Figura 135. 
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Figura 135 - Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_S_P2 e 
comparação com a faixa de valores de CL_S_P1. 
 

Os dados anuais das principais trocas térmicas das salas do caso CL_S_P2 indicam 

uma redução de 40% dos ganhos térmicos pela parede do corredor (Figura 136). 

 
Figura 136 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_S_P2 e 
comparação com os resultados do caso CL_S_P1. 
 

 
Figura 137 - Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_S_P2 e comparação com o caso CL_S_P1. 
 

Devido à redução dos ganhos térmicos por radiação do caso CL_S_P2, provocada 

pela adoção de proteção solar, percebe-se uma redução da dissipação de calor pela 

ventilação natural (Figura 137), sobretudo no período entre os meses de Novembro e 

Janeiro, chegando essa redução a até 39% no mês de Dezembro. 
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Também foi verificada uma redução da taxa de renovação de ar após a adoção da 

proteção solar horizontal, sobretudo nos meses de Dezembro e Janeiro, quando essa 

redução chega a 15%. A média anual foi reduzida de 34,6 (CL_S_P1) para 31,7 renovações 

de ar por hora (CL_S_P2). 

 
Figura 138 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_S_P2 e comparação com o caso CL_S_P1. 
 

O gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CL_S_P1 e CL_S_P2 indicam 

redução de temperatura de até 0,4°C durante os meses de exposição da Fachada Sul após 

a adoção da proteção solar, conforme a Figura 139. A redução de temperatura ocorre 

durante o período mais quente do ano, sendo mais intensa durante os meses de 

Dezembro e Janeiro. 
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Figura 139 - Gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CL_S_P1, 
CL_S_P2 e temperaturas médias externas do arquivo climático utilizado. 
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3.2.4 Corredores Laterais orientados para Leste 

1.2.4.1 CL_L_P1: Corredor Lateral orientado para Leste sem Proteção solar 

O caso com circulação orientada para Leste sem proteção solar possui apenas 3% 

dos ganhos térmicos incidentes pela parede da circulação. Como as aberturas das salas 

são orientadas para Oeste e não possuem proteção solar, o ganho de calor anual pelas 

aberturas é de 83%, conforme a Figura 140. Foi verificado também que 7% da carga 

térmica das salas incide pelas paredes externas, orientadas para Oeste, Norte e Sul, assim 

como os ganhos térmicos pela coberta, também de 7%. 
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Figura 140 - Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_L_P1. 
 

O gráfico dos ganhos térmicos mensais (Figura 141) confirma a baixa contribuição 

da parede do corredor nos ganhos térmicos das salas e indica uma leve variação sazonal 

nos ganhos totais. A baixa incidência de calor pela parede da circulação se deve à 

exposição da parede somente durante as primeiras horas do dia, quando sua temperatura 

superficial ainda é baixa. Como o corredor possui 2m de largura, a projeção da laje de 

coberta do corredor oferece uma proteção nas últimas horas da manhã, evitando a 

elevação da temperatura superficial da parede devido à incidência da radiação. 
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Figura 141 - Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_L_P1. 
 

No que se refere às trocas térmicas pela coberta, foi identificado baixo ganho 

térmico pelas salas em detrimento de uma elevada perda de calor anual. O 

comportamento das trocas térmicas no dia de temperatura média mais elevada do 

arquivo climático indica que a cobertura passa a transmitir calor para a sala somente a 

partir das 12h, conforme a Figura 142. 
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Figura 142 - Gráfico das trocas de calor das salas do caso CL_L_P1 no dia 22/03. 
 

Os ganhos e perdas anuais de calor (Figura 143) indicam que as cargas térmicas 

incidentes pelas paredes externas e pela cobertura praticamente se equivalem. 
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Figura 143 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_L_P1. 
 

As perdas de calor da circulação devido à ventilação oscilam entre 1770kWh e 

1290kWh mensais, conforme o gráfico da Figura 144.  
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Figura 144 - Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_L_P1. 
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Figura 145 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_L_P1. 
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O gráfico mensal das taxas de renovação de ar apresenta valores que oscilam entre 

38,7 e 34,7 renovações por hora (Figura 145). 

1.2.4.2 CL_L_P2: Corredor Lateral orientado para Leste com Proteção solar 

Como já foi identificada pouca influência da parede do corredor no caso CL_L_P1 

(sem proteção solar), o uso da proteção solar não trouxe mudanças significativas nos 

ganhos térmicos das salas. Conforme a distribuição dos ganhos térmicos anuais (Figura 

146), se percebe que a carga térmica incidente pela parede do corredor oscilou de 3% do 

total para 2% após o uso da proteção solar. 
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Figura 146 - Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos das salas do caso 
CL_L_P2. 
 

Os resultados dos ganhos térmicos mensais indicam, de fato, pouca variação no 

aspecto global das principais trocas térmicas das salas em comparação com o caso 

anterior (Figura 147) 

 
Figura 147 - Gráfico dos ganhos de calor mensais das salas do caso CL_L_P2 e 
comparação com a faixa de valores de CL_L_P1. 
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A análise dos dados absolutos anuais das principais trocas térmicas das salas 

indica uma redução de 50% da carga térmica incidente nas salas pela parede do corredor, 

de acordo com o gráfico da Figura 148.  

 
Figura 148 - Gráfico dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CL_L_P2 e 
comparação com os resultados do caso CL_L_P1. 
 

Contudo, como os ganhos já eram reduzidos em comparação à carga térmica total 

no caso anterior (influência de 3%), o uso da proteção solar não alterou 

significativamente a configuração de trocas térmicas das salas. 

 
Figura 149 - Gráfico das perdas de calor mensais devido à ventilação natural da 
circulação do caso CL_L_P2 e comparação com o caso CL_L_P1. 
 

O uso da proteção solar representou uma redução de até 24% nas perdas de calor 

da circulação devido à ventilação natural (Figura 149) e uma redução anual do fluxo de ar 

médio de 37,0 para 33,7 renovações de ar por hora, com baixa variação sazonal, conforme 

a Figura 150. 
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Figura 150 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CL_L_P2 e comparação com o caso CL_L_P1. 
 

A comparação das temperaturas médias mensais das circulações dos dois casos 

indica uma redução de até 0,2°C durante quase todo o ano após a adoção da proteção 

solar, conforme o gráfico da Figura 151. 
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Figura 151 - Gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CL_L_P1, 
CL_L_P2 e temperaturas médias externas do arquivo climático utilizado. 
 

3.2.5 Corredores Centrais 

1.2.5.1 CC_N-S: Corredor Central no sentido Norte-Sul 

O caso CC_N-S consiste na tipologia corredor central orientado no sentido Norte-

Sul, ou seja, possui salas orientadas para Leste e Oeste. Nas duas extremidades do 

corredor de 20m foram dispostas duas aberturas ventiladas de PAF 50%. Pretende-se 

através da simulação desse caso quantificar as transferências de calor das salas para a 

circulação, além de verificar se há dissipação desse calor por meio da circulação do ar 

externo. 

Os casos da tipologia corredor central possuem dois conjuntos de salas. Ao invés 

de realizar a análise a partir do somatório das cargas térmicas das duas salas, foi 
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preferível analisar separadamente cada conjunto de salas, a fim de que fosse possível 

identificar as especificidades de cada orientação. 

Assim sendo, podemos identificar que as principais fontes de calor para as salas 

voltadas para Oeste (Figura 152 - A) são as aberturas, com 85%. Em segundo lugar, as 

paredes possuem influência de 7%. Cerca de 7% dos ganhos térmicos das salas voltadas 

para Oeste incidem pela coberta, enquanto somente 1% incide pela parede da circulação. 

As salas orientadas para Leste (Figura 152 - B), apesar de possuir menor parcela 

relativa de ganhos por aberturas, possuem também uma pequena parcela de ganhos de 

calor para a circulação. Também se observa que as salas Leste apresentam maior 

contribuição do ganho térmico da coberta em comparação com as salas voltadas para 

Oeste (24%). 
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Figura 152 – Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos anuais das salas do 
caso CC_N-S: A) salas orientadas para Oeste; B) salas orientadas para Leste. 

 

A partir da análise dos ganhos térmicos mensais das duas salas, pode-se 

identificar as oscilações sazonais dos ganhos térmicos (Figura 153). 
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Figura 153 – Gráfico dos ganhos térmicos mensais do caso CC_N-S: A) salas Oeste; 
B) salas Leste. 
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Figura 154 – Gráficos dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CC_N-S: A) 
salas Oeste; B) salas Leste. 
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A análise das trocas de calor anuais indicam que ambas as salas perdem bastante 

calor para a circulação e coberta, conforme o gráfico da Figura 154. Contudo, as salas 

orientadas para Oeste e Leste apresentam diferenças significativas nos ganhos térmicos. 

Enquanto que as salas Oeste ganham mais calor pelas paredes, verifica-se que as salas 

Leste ganham mais calor pela coberta. 

A circulação central recebe ao todo cerca de 6150 kWh por ano dos dois conjuntos 

de salas22. Devido às aberturas nas extremidades, foi verificado que, para a orientação do 

caso CC_N-S, as dissipações de calor pela circulação de ar externo equivalem a 13200 

kWh anuais. O comportamento mensal da perda de calor pode ser verificado na Figura 

155. 
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Figura 155 – Gráfico das perdas de calor da circulação do caso CC_N-S devido à 
infiltração do ar externo. 

 

De fato, as simulações indicam que a orientação do caso e o posicionamento e 

dimensionamento das aberturas do corredor são bastante favoráveis à circulação do ar 

(em comparação com os casos de corredor laterais). Na figura Figura 156, verifica-se que 

a taxa de renovações de ar por hora varia entre 48 e 119, possuindo uma média anual de 

81 renovações por hora.  

                                                   

22 Sem considerar os ganhos térmicos por radiação incidentes pelas duas aberturas, que chega a 

6400kWh por ano. 
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Figura 156 – Gráfico das renovações de ar por hora do caso CC_N-S. 
 

1.2.5.2 CC_L-S: Corredor Central no sentido Leste-Oeste 

O caso CC_L-S possui a mesma geometria do caso CC_N-S, contudo, possui salas 

orientadas para Norte e Sul. Assim como no caso passado, a análise será distinta para as 

salas de diferentes orientações. Todavia, ao contrário das análises comparativas que 

foram realizadas entre casos de mesma orientação, não serão comparados os dados de 

análise térmica das salas dos casos de corredor central, visto que os dois casos possuem, 

ao todo, agrupamentos de salas nas quatro orientações. Dessa forma, somente serão 

contrapostos os gráficos referentes à circulação, que quantificam as perdas de calor 

mensais por ventilação natural, as taxas mensais de renovação do ar e as temperaturas 

médias mensais. 

Conforme os gráficos da Figura 157, as salas orientadas para Norte e Sul possuem 

ganhos térmicos anuais bastante parecidos. Os ganhos de calor pelas aberturas possuem 

influência maior (65% para as salas Norte e 66% para as salas Sul), seguido pela coberta 

(22% para ambas as orientações), pelas paredes externas (9% para as salas Norte e 8% 

para as salas Sul) e, por último, pelas paredes do corredor (com 4% para ambas as 

orientações). 

A B 
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Figura 157 – Gráfico da distribuição dos ganhos térmicos anuais das salas do 
caso CC_L-S: A) salas orientadas para Norte; B) salas orientadas para Sul. 

 

A partir da análise dos ganhos térmicos mensais das duas salas, pode-se 

identificar as oscilações sazonais dos ganhos térmicos (Figura 158). Devido à orientação 

das salas para Norte e Sul, percebe-se claramente a influência do percurso solar nas 

variações sazonais de cada sala. 
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Figura 158 – Gráfico dos ganhos térmicos mensais do caso CC_L-O A) salas Norte; 
B) salas Sul. 
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Figura 159 – Gráficos dos ganhos e perdas de calor das salas do caso CC_L-O: A) 
salas Norte; B) salas Sul. 

 

O gráfico dos ganhos e perdas térmicas das salas (Figura 159) indica maior ganho 

de calor pela coberta, seguido pelas paredes externas. As perdas de calor pelas paredes 

externas são superiores às demais. Vale salientar que, nos dois agrupamentos de salas, há 

perda de calor considerável pela parede do corredor, o que significa transferência de 

calor no sentido Sala-Corredor. 

Conforme o gráfico da Figura 155, as perdas de calor da circulação devido à 

ventilação natural possuem valores mensais aproximados a 1100kWh mensais, com 

variações reduzidas durante o ano. Nota-se que há uma redução considerável entre os 

dois casos de corredor central. Como o a circulação do caso CC_N-S possui maiores 

ganhos térmicos das salas, também possui maior quantidade de calor dissipada pela 

ventilação natural. 
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Figura 160 – Gráfico das perdas de calor da circulação do caso CC_L-O devido à 
infiltração do ar externo e comparação com o caso CC_N-S. 
 

Assim como foi visto no caso anterior, o caso CC_L-O também possui altas taxas 

de renovação de ar (em comparação com os casos de corredor central). Conforme o 

gráfico da Figura 161, o caso CC_L-O possui oscilações sazonais bem definidas, com 

valores oscilando entre 60 e 110 renovações de ar por hora. 

 
Figura 161 - Gráfico das oscilações mensais da taxa de renovações de ar por hora 
da circulação do caso CC_L-O e comparação com o caso CC_N-S. 

 

Os dois casos com corredor central possuem apresentam diferenças sazonais de 

temperaturas médias mensais (Figura 162). A circulação do caso CC_L-O apresenta 

temperaturas mais altas entre os meses de Abril e Setembro (chegando a 0,3°C de 

diferença mês de Junho) e temperaturas mais amenas entre Outubro e Março (chegando a 

0,2°C de diferença no mês de Janeiro). 
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Figura 162 - Gráfico das temperaturas médias mensais dos casos CC_N-S, CC_L-
O e temperaturas médias externas do arquivo climático utilizado. 

3.2.6 Análise geral do Modelo 2 

As simulações do Modelo 2 visam quantificar os principais ganhos térmicos de 

cada caso. Através da comparação de todos os casos, pretende-se identificar os melhores 

e piores desempenhos globais, quantificar os ganhos térmicos anuais incidentes pelas 

aberturas, coberta e paredes externas, bem como analisar as trocas térmicas das salas 

com as circulações. Ademais, pretende-se quantificar a perda de calor das circulações 

pela ventilação natural e as taxas médias anuais de renovação de ar por hora. 

A análise dos principais ganhos térmicos das salas indica, conforme o gráfico da 

Figura 163, que os melhores desempenhos são das salas orientadas para Sul – CL_N_P2 e 

CC_L-O (Salas S) –, enquanto que os piores desempenhos são das salas voltadas para 

Oeste – CL_L_P1, CL_L_P2 e CC_N-S (salas O). 

As demais salas possuem ganhos térmicos totais levemente superiores aos casos 

de melhor desempenho. Dentre os casos de menor desempenho do grupo intermediário, 

o caso CL_O_P1 ganha 15% a mais de calor do que o caso CL_N_P2, de menor carga 

térmica anual.  
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Figura 163 – Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais das salas dos dez 
casos simulados. 
 

Como foi observado na análise dos ganhos térmicos das salas, o desempenho 

térmico dos casos é fortemente relacionado á orientação das aberturas. Como foi 

constatada nas análises individuais, a carga térmica incidente pelas aberturas teve uma 

influência entre 58% e 85% nos ganhos térmicos das salas. 

Dessa forma, alguns pontos foram identificados após a análise do gráfico da 

Figura 164: 

• A orientação das salas é fator decisivo no desempenho térmico, visto que as 

aberturas não são protegidas. 

• As salas de melhor desempenho são orientadas para Sul, com ganhos 

térmicos anuais levemente inferiores às salas Norte (cerca de 10%). 

• As salas de pior desempenho são orientadas para Oeste, seguidas pelas 

salas orientadas para Leste, com ganhos térmicos inferiores (cerca de 40%). 
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Figura 164 – Gráfico dos ganhos de calor anuais incidentes por aberturas. 
 

Através da análise dos resultados da carga térmica incidente pela coberta, com 

influência entre 7% e 24% dos ganhos térmicos totais, verifica-se uma relação inversa aos 

ganhos térmicos por aberturas, conforme a Figura 165. Alguns pontos merecem destaque: 
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• Os menores ganhos térmicos pela coberta correspondem às salas que 

ganham mais calor por aberturas (CL_L_P1, CL_L_P2 e CC_N-S). Como os 

casos de menor desempenho alcançam temperaturas mais elevadas 

durante as horas não condicionadas (feriados e fins de semana), supõe-se 

que essa elevação de temperatura provoque uma inversão no sentido do 

fluxo de calor pela coberta durante os períodos de não-ocupação.  

• As salas dos 10 casos simulados apresentam ganhos térmicos oscilando 

entre 4000kWh (CL_S_P1) e 5000kWh (CL_O_P2). 
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Figura 165 – Gráfico dos ganhos de calor anuais incidentes pela coberta. 
 

A carga térmica incidente pelas paredes externas possui influência entre 5% e 9% 

na carga térmica dos casos simulados. Conforme o gráfico da Figura 166, alguns pontos 

merecem destaque: 

• As salas orientadas para Leste ganham menos calor pelas paredes externas. 

Como as superfícies Leste têm temperatura superficial mais baixa quando 

começam a receber a radiação, só passam a transmitir calor para o 

ambiente interno após a elevação dessa temperatura. Dessa forma, parte do 

calor da radiação Leste, de intensidade semelhante à radiação Oeste, é 

destinada ao aumento das temperaturas superficiais. 

• As salas orientadas para Norte possuem o segundo melhor desempenho. 

Apesar das superfícies Norte serem expostas à radiação entre os meses de 

Abril e Setembro, sabe-se que essas superfícies não recebem radiação 

direta durante o período mais quente do ano. 

• As salas orientadas para Sul possuem desempenho intermediário, pois são 

expostas à radiação durante o período mais quente do ano. 

• As salas orientadas para Oeste possuem o pior desempenho, provocado 

pelo aumento das temperaturas superficiais e exposição à radiação Oeste.  



 150

 

 

0

1000

2000

3000

CL_N_P1 CL_N_P2 CL_S_P1 CL_S_P2 CL_L_P1 CL_L_P2 CL_O_P1 CL_O_P2 CC_N-S
(salas O)

CC_N-S
(salas L)

CC_L-O
(Salas N)

CC_L-O
(Salas S)

kW
h

 
Figura 166 – Gráfico dos ganhos de calor anuais incidentes pelas paredes 
externas. 
 

Através da análise do balanço térmico entre as salas e a circulação, apresentada no 

gráfico da Figura 167, pode-se identificar alguns pontos relevantes: 

• As circulações orientadas para Oeste (CL_O_P1 e CL_O_P2) transmitem 

mais calor para as salas (4000kWh e 2600kWh por ano, respectivamente). 

• As circulações orientadas para Norte e Sul sem proteções solares 

transmitem, respectivamente, 1900kWh e 1600kWh por ano. O uso de 

proteção solar nesses casos reduziu em cerca de 40% os ganhos térmicos. 

• O caso de circulação lateral que transmite menor quantidade de calor para 

as salas é a circulação Leste. A projeção de 2m da laje de coberta que abriga 

a circulação protege a parede da circulação na últimas horas da manhã. 

Dessa forma, grande parte da radiação recebida se destina a elevar a 

temperatura superficial da parede, enquanto que somente uma parcela é 

transmitida ao ambiente. 

• Os casos de circulação central, como já se esperava, transmitem menor 

quantidade de calor para as salas. O caso que a circulação transmite menos 

calor é o CC_N-S (salas Oeste).  

• O caso CC_N-S (salas Oeste) possui maior transmissão de calor para a 

circulação (3800kWh por ano). Ao todo, a circulação do caso CC_N-S ganha 

anualmente 6115kWh por ano, considerando somente os dois conjuntos de 

salas (Leste e Oeste). 

• O caso CC_L-O transmite anualmente cerca de 4200kWh, sem grandes 

discrepâncias de valores entre a transmissão das salas Norte e Sul.  

• O caso CL_L_P2, com salas orientadas para Oeste, possui maior fluxo de 

calor para as circulações dentre os casos de tipologia corredor lateral. 
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• O uso de proteções solares, por impedir – mesmo parcialmente – os ganhos 

térmicos de radiação, provoca um aumento do fluxo de calor das salas para 

o corredor. Esse fenômeno ocorreu em todos os casos de tipologia corredor 

lateral. 

 
Figura 167 – Gráfico das trocas térmicas anuais entre a circulação e as salas. 
 

 
Figura 168 – Gráfico das perdas de calor da circulação devido à ventilação 
natural e das taxas anuais de renovação de ar por hora dos 10 casos simulados. 
 



 152

 

 

A partir da análise dos gráficos das perdas de calor por ventilação natural e das 

taxas anuais de renovação de ar por hora (Figura 168), pode-se verificar alguns pontos: 

• A quantidade de calor dissipada pela ventilação natural tem mais relação 

com a carga térmica incidente do que com a taxa de renovações por hora. 

Dessa forma, os casos com corredores de pior desempenho apresentam 

maior perda de calor (CL_O_P1 e CL_O_P2). 

• Os casos com circulação central apresentaram maior taxa de renovação de 

ar. Contudo, vale salientar que as circulações apresentam aberturas nas 

duas extremidades (PAF de 50%), o que permite a ventilação cruzada. 

Embora as aberturas das circulações laterais sejam de dimensões 

generosas, o posicionamento dessas aberturas dificulta a circulação do ar 

no ambiente. 

Depois de quantificadas as perdas de calor por ventilação, pretende-se verificar os 

resultados absolutos dos principais ganhos e perdas térmicas da circulação, a fim de 

verificar a quantidade de calor incidente que é dissipada. Alguns pontos merecem 

destaque: 

• Os casos de corredor central (CC_L-O e CC_N-S) são os únicos que 

apresentam perdas térmicas superiores aos ganhos. Pela análise do gráfico, 

percebe-se a forte influência da dissipação pela ventilação natural nos dois 

casos. 

• Os demais casos apresentam leve superioridade dos ganhos térmicos sobre 

as perdas (entre 10,6% e 13,5%). O caso CL_O_P1 apresenta maior 

superioridade relativa e absoluta dos ganhos térmicos sobre as perdas. 



 153

 

 

 
Figura 169 – Gráficos dos ganhos e perdas térmicas anuais das circulações dos 
casos simulados. 
 

Após as análises, verifica-se que as decisões projetuais referentes à organização 

espacial das salas e circulações podem ter influência de até 18% no desempenho térmico 

das salas, assim como desempenho destas, pode ter bastante influência nos ganhos 

térmicos das circulações, chegando a 51% no caso CC_N-S.  

Como foi identificado no primeiro modelo, há uma forte contribuição dos ganhos 

térmicos por radiação. Considerando que o mecanismo de proteção solar utilizado no 

modelo é ineficaz – sobretudo para as fachadas Leste e Oeste, foi verificado que, ainda 

assim a contribuição provocou redução significativa dos ganhos por radiação. 

3.3 Modelo 3: análise de influência 

As simulações o modelo 3 visam quantificar a influência de algumas variáveis de 

projeto e detalhamento no consumo energético total e de ar condicionado. No intuito de 

compreender a influência das alterações das variáveis no desempenho térmico do 

modelo, também foi realizado uma comparação entre os principais ganhos térmicos 

anuais. 
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Como foi visto no modelo 2, a influência da configuração espacial (salas e 

corredor) nos ganhos térmicos anuais das salas pode chegar a 18%23. Dessa forma, no 

intuito de evitar maiores distorções dos resultados do modelo 3, a parede entre as salas e 

o corredor foi considerada adiabática. Além disso, a inclusão de mais zonas para 

representar a circulação e um agrupamento de salas posteriores (no caso de circulação 

central), aliada ao módulo de cálculo de ventilação natural aumentaria bastante o tempo 

de simulação de cada caso. 

As variações do modelo 3 são apresentadas no Quadro 15. Para cada orientação do 

conjunto de salas, existe um caso base, a partir do qual são alteradas as variáveis 

mostradas abaixo. 

Quadro 15 – Variações do modelo 3. 
Casos Base 

N_CB Salas Norte, Coberta de fibrocimento (cinza escuro) + colchão de ar 20mm + laje 10 cm, 
dois brises verticais (80cm), parede de alvenaria comum (U = 2,57 W/m2K) de cor escura 

S_CB Salas Sul, Coberta de fibrocimento (cinza escuro) + colchão de ar 20mm + laje 10 cm, 
dois brises verticais (80cm), parede de alvenaria comum (U = 2,57 W/m2K) de cor escura 

L_CB Salas Leste, Coberta de fibrocimento (cinza escuro) + colchão de ar 20mm + laje 10 cm, 
dois brises verticais (80cm), parede de alvenaria comum (U = 2,57 W/m2K) de cor escura 

O_CB Salas Oeste, Coberta de fibrocimento (cinza escuro) + colchão de ar 20mm + laje 10 cm, 
dois brises verticais (80cm), parede de alvenaria comum (U = 2,57 W/m2K) de cor escura 

Coberta 
C2 Coberta de fibrocimento (pintada de branco) + colchão de ar  20mm + laje 10 cm (U = 

2,30 W/m²K) 
C3 Telha dupla de alumínio (α = 0,2) com sanduíche de poliestireno expandido (5cm) + ar 

20cm + laje de Concreto (U = 0,5 W/m2K) 
Proteções Solares 

P2 Um brise horizontal com projeção de 80cm 
P3 Brise horizontal (80cm) + 2 brises verticais (80cm) + 4 brises horizontais (30cm) 

inclinados  
Absortâncias (cores) 

A2 Cor clara (α = 0,3) 
Sistemas Construtivos 

S2 Painéis de concreto celular espumoso NEOPOR 800  (U = 1,66 W/m²K) 
 

                                                   

23 A influência de 18% dos ganhos térmicos das salas considera somente salas sem proteções 

solares. Caso seja utilizado mecanismo de proteção solar nas aberturas das salas, essa influência pode ser 

ainda maior. 
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3.3.1 Casos Base 

Os quatro Casos Base, referentes às quatro orientações, possuem variáveis de 

menor desempenho, conforme o Quadro 15. No gráfico da Figura 170 são apresentados os 

consumos anuais por unidade de área de cada caso. De acordo com os resultados das 

simulações, há uma diferença de 12% do consumo total entre os casos de melhor (S_CB) e 

pior desempenho (O_CB). Os casos orientados para Norte (N_CB) e para Leste (L_CB) 

possuem consumo intermediário, se aproximando do caso base de melhor desempenho. 
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Figura 170 – Gráfico dos consumos totais e parciais dos quatro casos base. 
 

A análise da carga térmica anual dos quatro casos indica uma diferença de 38% 

entre os ganhos térmicos dos casos S_CB e O_CB, conforme a Figura 171. Como a 

proteção solar dos Casos Base se apresenta ineficaz para as quatro orientações, percebe-

se grande influência dos ganhos térmicos por aberturas, sobretudo orientadas para Oeste. 
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Figura 171 – Gráfico dos ganhos de calor anuais dos quatro casos base. 
 



 156

 

 

3.3.2 Coberta 

Além da coberta do caso base (C1), foram simuladas dois tipos de coberta: 

• C2 – coberta de fibrocimento pintada de branco com ático não-ventilado de 

20cm e laje de concreto. Essa opção consiste no mesmo sistema construtivo 

da coberta C1, contudo, com a superfície externa da telha pintada de 

branco. Trata-se de uma solução de fácil aplicação e baixo custo. 

• C3 – coberta dupla de alumínio com sanduíche de poliestireno expandido 

com ático não ventilado de 20cm e laje de concreto. Devido à camada de 

poliestireno expandido, esse sistema de coberta possui ênfase no 

isolamento térmico. 

1.3.2.1 Casos Norte 

Os resultados de consumo anual indicam, conforme a Figura 172, que o caso N_C2 

apresentou um consumo total cerca de 2% menor do que o caso N_C3, com coberta 

isolante e cerca de 5% menor do que o caso base. 
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Figura 172 – Gráfico dos consumos anuais dos casos Norte (coberta). 
 

O gráfico de consumo mensal (Figura 173) indica que a diferença entre os 

consumos dos casos N_C2 e N_C3 ocorre mais intensamente no período entre Abril e 

Setembro, quando as aberturas das salas são expostas à radiação direta e as temperaturas 

externas (do ar e superficiais) são mais amenas. Nesse período, a capacidade da coberta 

perder o calor acumulado é decisiva para a diferença no consumo. 
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Os ganhos térmicos mensais pela coberta indicam, conforme o gráfico da Figura 

174, que a coberta C2 praticamente não ganha calor durante esse período (devido ao 

aumento das perdas térmicas). A coberta C3, por sua vez, possui um comportamento 

sazonal regular, possuindo um desempenho levemente superior entre os meses de 

Novembro a Março e consideravelmente inferior no restante do ano. 
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Figura 173 – Gráfico de consumo mensal dos casos Norte (coberta). 
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Figura 174 – Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Norte (coberta). 
 

A diferença entre os casos N_C2 e N_C3 também pode ser compreendida através 

da análise dos fluxos térmicos de cada sistema de coberta. Conforme o gráfico da Figura 

175, pode-se identificar alguns pontos: 
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• O caso base (N_CB), por possuir coloração externa mais escura (maior 

absortância) ganha mais calor, visto que as temperaturas superficiais das 

telhas ficam mais elevadas. Dessa forma, as perdas de calor são reduzidas 

em comparação aos outros casos. 

• Após a pintura da telha de branco (N_C2), percebe-se que há uma redução 

significativa dos ganhos térmicos, na medida em que há aumento das 

perdas térmicas, visto que houve alteração na coloração externa, mas a 

transmitância térmica permaneceu a mesma do caso base. 

• No caso de coberta isolante (N_C3) percebe-se que, apesar da baixa 

transmitância, os ganhos térmicos são levemente superiores ao caso N_C2, 

enquanto que as perdas térmicas são inferiores.  
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Figura 175 – Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Norte (coberta). 
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Figura 176 – Gráfico dos fluxos térmicos horários das três cobertas dos casos 
Norte. 

 

O desempenho levemente inferior da cobertura C3 em comparação à cobertura C2 

pode ser mais facilmente compreendido através da análise do gráfico horário do dia 

04/0724 (Figura 176).  

Alguns pontos podem ser destacados a partir do gráfico horário: 

• A coberta C2, além de perder mais calor do que as demais, ganha calor por 

menos tempo durante o dia (entre as 16h e 19h30min). 

• A coberta C3, apesar de passar quase todo o período de ocupação 

dissipando o calor do ambiente, passa o período entre 18h e 7h30min 

transmitindo calor para o ambiente. Dessa forma, a pequena diferença de 

consumo entre os dois casos se deve ao acúmulo desse calor, que é 

dissipado pelo sistema de ar condicionado. 

1.3.2.2 Casos Sul 

De acordo com o gráfico da Figura 177, o menor consumo foi do caso S_C2, sendo 

2,8% menor do que o caso S_C3 e 5,4% menor do que o caso base (S_CB). 
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Figura 177 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Sul (coberta). 
 

                                                   

24 Como as maiores diferenças entre os dois casos ocorrem entre os meses de Junho e Agosto, foi 

selecionado um dia de ocupação do mês de Julho para exemplificar o que acontece no período. 
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O consumo de ar condicionado do caso S_C2 é levemente inferior durante todo o 

ano, conforme o gráfico da Figura 178. A análise dos ganhos térmicos mensais (Figura 

179) indica uma oscilação sazonal de 74% da coberta C2, que ganha menos calor entre os 

meses de Junho e Agosto. A carga térmica incidente pela coberta C3 mantém-se 

praticamente regular durante o ano todo. 
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Figura 178 - Gráfico de consumo mensal dos casos Sul (coberta). 
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Figura 179 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Sul (coberta). 
 

O gráfico de ganhos e perdas térmicas das salas pelas cobertas indica 

comportamento semelhante aos casos com salas voltadas para Norte, conforme a Figura 
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180. As salas do caso S_C2 ganham menos calor pela coberta. Além disso, a coberta C2 é a 

que mais provoca perda térmica. 
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Figura 180 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos Sul 
(coberta). 
 

Os fluxos de calor horários do dia 04/07 indicam uma diferença mais sutil entre os 

casos S_C2 e S_C3, se comparados aos casos Norte. Alguns pontos merecem destaque: 

• A coberta C2 ganha calor entre 14h e 22h (pico de 0,44kW) e perde calor no 

restante do dia, com perda máxima de 0,8kW às 9h. 

• A coberta C3 ganha calor entre 21h e 7h30min (pico de 0,24kW) e perde 

calor no restante do dia (pico de 0,46kW). 

• O saldo total dos fluxos térmicos positivos (ganhos) e negativos (perdas) 

dia 04/07 indica um fluxo de calor de -3,79kW da coberta C2 e de -1,75kW 

da coberta C3. 
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Figura 181 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das três cobertas dos casos Sul. 
 

1.3.2.3 Casos Leste 

As variações de coberta dos casos Leste indicam, conforme a Figura 182, um 

melhor desempenho da coberta C2. O consumo anual total do caso L_C2 é 2% menor do 

que o caso L_C3 e 5% menor do que o caso base. 
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Figura 182 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Leste (coberta). 
 

Os resultados de consumo mensais indicam maior diferença entre os casos L_C2 e 

L_C3 no período entre os meses de Maio e Agosto (Figura 183). Entre os meses de 

Outubro e Fevereiro, verifica-se uma aproximação do consumo desses dois casos e um 

distanciamento do consumo do caso base. 
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Figura 183 - Gráfico de consumo mensal dos casos Leste (coberta). 
 

Os ganhos térmicos mensais dos casos Leste indicam comportamento semelhante 

aos dos casos Norte e Sul, com variações sazonais dos ganhos da coberta C2 e 

comportamento mais regular dos ganhos da coberta C3 (Figura 184). Também verifica-se 

comportamento semelhante aos casos anteriores nas perdas e ganhos anuais, conforme a 

Figura 185. 
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Figura 184 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Leste (coberta). 
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Figura 185 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Leste (coberta). 
 

Os fluxos horários de calor do dia 04/07 indicam, conforme já foi verificado nos 

casos anteriores, que o melhor desempenho da coberta C2 se deve à capacidade de perder 

mais calor do que a coberta C3, que, por sua vez, transmite calor para o ambiente entre 

17h e 7h. 
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Figura 186 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das três cobertas dos casos 
Leste. 
 

1.3.2.4 Casos Oeste 

O caso de melhor desempenho voltado para Oeste, assim como para as outras 

orientações, foi o de coberta C2, de consumo 3,4% menor do que o caso O_C3 e 4,2% 

menor do que o caso base (Figura 187). 
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Figura 187 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Oeste (coberta). 
 

O gráfico de consumo mensal (Figura 188) indica que a diferença entre os casos de 

coberta C2 e C3 ocorre durante todo o ano, se intensificando entre os meses de Maio e 

Setembro. Durante esse período, verifica-se que o desempenho entre o Caso Base e o caso 

de coberta de alto desempenho (C3) é bastante parecido, fenômeno certamente 

relacionado com a maior capacidade de perda de calor da coberta C1 (do caso Base). 
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Figura 188 - Gráfico de consumo mensal dos casos Oeste (coberta). 
 

Como os casos Oeste recebem muito calor pelas aberturas, há uma tendência de 

ganhar pouco calor pelas cobertas, sobretudo em períodos de não-ocupação, como fins 

de semana, quando as salas perdem calor pela cobertura. O gráfico dos ganhos mensais 
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de calor pelas coberturas simuladas confirma essa tendência (Figura 189), observada 

também em casos dos outros modelos. 
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Figura 189 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Oeste (coberta). 
 

Os resultados indicam que as perdas térmicas das salas pelas coberturas são mais 

intensas do que os ganhos nos três casos (Figura 190).  
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Figura 190 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Oeste (coberta). 
 

O gráfico das trocas térmicas horárias do dia 04/07 (Figura 190), período no qual a 

diferença entre o desempenho das cobertas C2 e C3 é mais intensa e que há similaridade 

no desempenho entre as cobertas C3 e C1 (Caso Base).  

A análise do gráfico indica que, embora as salas do caso O_C3 percam calor 

durante o dia, a coberta transmite calor para o ambiente interno entre 21h e 8h. O caso de 

coberta C2 perde calor praticamente durante o dia inteiro, apenas recebendo calor entre 
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as 17h e 19h30min. O caso base, por sua vez, ganha mais calor devido à absortância da 

superfície externa, que é aquecida mais facilmente. 
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Figura 191 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das três cobertas dos casos 
Oeste. 

3.3.3 Proteções solares 

Além da proteção solar dos casos base (dois brises verticais com 80cm), são 

simuladas mais dois tipos de proteção: 

• P2 –  Proteção solar horizontal com 80cm de projeção. 

• P3 – Combinação das proteções P1 (dois brises verticais) e P2 (brise 

horizontal) e quatro venezianas inclinadas a 30°. 

1.3.3.1 Casos Norte 

As proteções solares utilizadas (Figura 192) fornecem proteção parcial (P1 e P2) e 

total (P3) durante o período de exposição da Fachada Norte (Abril a Outubro). A proteção 

P1, que não é eficaz entre os meses de Junho e Agosto, oferece proteção total nas 

primeiras horas da manhã, assim como nas últimas horas da tarde no restante do 

período de exposição. A proteção P2, por sua vez apresenta proteção mais efetiva durante 

o período entre 9h e 15h. 
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Figura 192 – Cartas solares das proteções simuladas para os casos Norte. 

 

O consumo total dos casos com aberturas voltadas para norte sofreu uma variação 

de 7,9% entre o caso base e o caso N_P3, conforme a Figura 193. A utilização da proteção 

P2 reduziu 3,6% do consumo em relação ao caso base. 
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Figura 193 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Norte (proteção solar). 
 



 169

 

 

0

250

500

750

1000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

kW
h

Consumo Ilum. + Equip. Consumo Ar cond. CB

Ar cond. P2 Ar cond. P3  
 

Figura 194 - Gráfico de consumo mensal dos casos Norte (proteção solar). 
 

Como as aberturas Norte são expostas à radiação entre os meses de Abril e 

Outubro, a influência do uso das proteções solares é mais intensa durante esse período, 

sobretudo entre os meses de Maio e Julho, de acordo com o gráfico da Figura 194. 

A utilização de proteção solar pode reduzir bastante a carga térmica total de uma 

edificação. De acordo com a Figura 195, houve uma redução de até 30%, com a utilização 

da proteção P3. 
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Figura 195 – Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais dos casos Norte. 

 
O gráfico de ganhos de calor mensais por aberturas dos três casos (Figura 196) 

indica melhor desempenho da proteção P3 durante todo o ano. Além disso, percebe-se 

uma redução de até 40% após o uso da proteção P2 e de 78% com o uso da proteção P3. 



 170

 

 

0

500

1000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

kW
h

Caso Base P2 P3  
 

Figura 196 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Norte (proteção 
solar). 
 

1.3.3.2 Casos Sul 

As máscaras de sombra das três proteções simuladas para as Fachadas Sul 

mostram os períodos de eficácia total de cada tipo de proteção (Figura 197). Assim como 

os casos Norte, a eficácia das proteções P1 e P2 é parcial, enquanto que a proteção P3 

fornece proteção total.  

 
Figura 197 - Cartas solares das proteções simuladas para os casos Sul. 
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A análise do consumo anual dos casos Sul indica uma diferença de 6,5% entre os 

casos de proteção P1 e P3 e 2,7% entre os casos P1 e P2 (Figura 198). 
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Figura 198 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Sul (proteção solar). 
 

O gráfico dos ganhos térmicos das salas dos casos Sul (Figura 199) indica uma 

redução de cerca de 30% da carga térmica anual após a utilização da proteção P3 e de 

11,6% com o uso da proteção P2.  
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Figura 199 - Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais dos casos Sul. 
 

Ao contrário dos casos Norte, os resultados indicam que a influência das 

proteções solares dos casos Sul ocorre mais intensamente nos meses entre Novembro e 

Março, sobretudo nos meses de Dezembro e Janeiro (Figura 200). Nesses períodos, a 

Fachada Sul está exposta à radiação solar. 
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Figura 200 - Gráfico de consumo mensal dos casos Sul (proteção solar). 

 
O gráfico dos ganhos mensais por aberturas (Figura 201) mostra uma redução da 

carga térmica de até 38% após o uso da proteção P2 (mês de Dezembro) e de 72% com o 

uso da proteção P3. 
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Figura 201 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Sul (proteção solar). 
 

1.3.3.3 Casos Leste 

A partir da análise dos diagramas de sombra das proteções orientadas para Leste, 

percebe-se que a proteção P1 não chega a sombrear a abertura. A proteção parcial P2 

fornece sombreamento nas últimas horas da manhã, enquanto que a proteção P3 fornece 

proteção total (Figura 202). 
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Figura 202 - Cartas solares das proteções simuladas para os casos Leste. 
 

De acordo com o gráfico de consumo anual (Figura 203), a utilização da proteção 

P3 provocou uma redução de 9,4% em relação ao caso base. O caso de proteção P2 sofreu 

uma redução de 4,1% do consumo. 
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Figura 203 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Leste (proteção solar). 
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Como a fachada Leste é exposta à radiação direta durante todo o ano, não se 

verificam variações sazonais nas diferenças entre os três casos, conforme o gráfico da 

Figura 204. 
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Figura 204 - Gráfico de consumo mensal dos casos Leste (proteção solar). 
 

A utilização da proteção P2 provocou uma redução de 17% da carga térmica anual 

das salas, enquanto que a proteção P3 reduziu os ganhos de calor em 38,7%, conforme o 

gráfico da Figura 205. 
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Figura 205 - Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais dos casos Leste. 
 

No que se refere à carga térmica incidente pelas aberturas, verifica-se uma leve 

variação sazonal nos três casos simulados (Figura 206), caracterizada pela redução da 

carga térmica, mais intensa nos meses de Junho e Julho. 
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Figura 206 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Leste (proteção 
solar). 
 

1.3.3.4 Casos Oeste 

As superfícies orientadas para Oeste, assim como para Leste, são expostas à 

radiação solar direta. A proteção P1 não chega a fornecer sombreamento, enquanto que a 

proteção P2 sombreia as primeiras horas da tarde (Figura 207).  

 

 
Figura 207 – Cartas solares das proteções simuladas para os casos Leste. 
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A proteção P3 fornece proteção quase total, recebendo radiação direta a partir da 

altitude solar de aproximadamente 15°, o que corresponde às últimas horas da tarde. 

Os casos Oeste se mostraram mais sensíveis ao uso da proteção solar. De acordo 

com os resultados, a utilização da proteção P3 produziu uma redução de 15,0% no 

consumo total. A utilização da proteção P2 reduziu o consumo em 5,8% (Figura 208). 
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Figura 208 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Oeste (proteção solar). 
 

A redução do consumo, assim como os casos Leste, ocorre durante o ano todo de 

forma regular (Figura 209). 
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Figura 209 - Gráfico de consumo mensal dos casos Oeste (proteção solar). 
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O uso da proteção solar P3 para Oeste significou uma redução de 46,7% da carga 

térmica anual das salas. A proteção P2 provocou uma redução de 18%, conforme a Figura 

210. 
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Figura 210 - Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais dos casos Oeste. 
 

O gráfico dos ganhos de radiação por aberturas dos três casos Oeste confirma o 

maior ganho térmico das superfícies Oeste. O Caso Base chega a receber mais do que 

1500kWh por ano (Figura 211), enquanto que o máximo valor registrado dentre os Casos 

Bases das demais orientações foi de 1144kWh (Fachada Sul no mês de Dezembro). 
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Figura 211 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Oeste (proteção 
solar). 
 

3.3.4 Cores e Sistemas construtivos de paredes externas 

As variáveis de cores externas e sistemas construtivos são referentes às paredes da 

edificação. Dessa forma, as alterações também podem ser comparadas entre si no intuito 
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de verificar a influência das alterações no consumo e no desempenho térmico dos casos 

simulados. Além das variáveis A1 (absortância de 70%) e S1 (alvenaria comum de 

transmitância 2,57W/m²K) foram simuladas as seguintes variáveis: 

• A2 – absortância de 30%. 

• S2 – Parede de blocos de TECLEVE25 com transmitância 1,66W/m²K.  

Para que a mudança de cada variável possa ser comparada ao caso base, a 

alteração da absortância (A2) adota o mesmo sistema construtivo do caso base (S1), 

assim como a mudança do sistema construtivo (S2) possui a mesma absortância do caso 

base (A1). 

1.3.4.1 Casos Norte 

A análise do consumo anual dos três casos indica que o caso de melhor 

desempenho é o N_A2, que provocou uma redução de 6% após a adoção de cores claras. 

O caso N_S2, apesar de possuir uma transmitância menor, reduziu o consumo total em 

1% em relação ao caso base, conforme a Figura 212. 

Não foram identificadas variações sazonais nas diferenças de consumo entre os 

casos simulados, de acordo com a Figura 213. 
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Figura 212 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Norte (Cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

                                                   

25 A argamassa dos blocos de TECLEVE possui um agregado de cerca de 25% de Poliestireno 

expandido. 
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Figura 213 - Gráfico de consumo mensal dos casos Norte (cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

O gráfico mensal de ganhos térmicos por paredes também apresenta sutis 

oscilações durante o ano, certamente relacionada às diferenças sazonais de temperatura 

(Figura 213). A análise do gráfico indica que uma forte influência das cores externas na 

redução dos ganhos térmicos. Após a mudança da absortância (N_A2), os ganhos 

térmicos por paredes foram reduzidos em 75%. O caso N_S2, que manteve absortância de 

70% (A1) provocou uma redução de 31% dos ganhos de calor por paredes. 
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Figura 214 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Norte (cores e 
sistemas construtivos de paredes). 
 

A adoção de paredes de alvenaria comum com cores claras (N_A2), além de 

possuir menor ganho térmico, permite maiores perdas térmicas, conforme a Figura 215. 

A adoção de um sistema de menor transmitância com cores externas escuras (N_S2) 

provoca menores ganhos e perdas de calor em comparação ao caso base. 
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Figura 215 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Norte (cores e sistemas construtivos). 
 

A análise horária do dia 22/03 (Figura 216), dia de temperatura média mais quente 

no arquivo climático, confirma os resultados anuais de ganhos e perdas térmicas. 

Percebe-se que o caso N_A2 possui menores ganhos de calor e maiores perdas, enquanto 

que o caso N_S2 possui ganhos intermediários e menores perdas. 
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Figura 216 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das paredes externas dos casos 
Norte. 
 

Dentre as quatro orientações, as paredes dos casos Norte recebem mais calor, 

superando até as paredes do caso Oeste. A maior influência das paredes dos casos Norte 

se deve, primeiramente à exposição dessas superfícies à radiação solar durante a estação 

de temperaturas mais baixas. Essa exposição provoca o aumento das temperaturas 

superficiais das paredes – potencializada pela adoção de cor escura. Durante a época 

mais quente do ano, apesar de não haver exposição da radiação, há o aumento da 
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temperatura do ar externo, que também provoca influência nas temperaturas 

superficiais. Além desses fatores, os casos Norte – assim como os casos Sul – possuem 

duas paredes laterais orientadas para Leste e Oeste, que recebem radiação solar durante 

todo o ano. 

1.3.4.2 Casos Sul 

A influência das variáveis nos casos Sul é levemente inferior em comparação com 

os casos Norte. Segundo o gráfico da Figura 217, a alteração da cor da parede (S_A2) 

provocou uma redução de 5% do consumo total. A adoção do sistema construtivo 

formado por blocos de TECLEVE (S_S2) teve uma influência de apenas 0,13%. 
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Figura 217 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Sul (Cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

A diferença de consumo entre os três casos, a exemplo dos casos Norte, não 

sofrem variações sazonais, conforme a Figura 218. Ademais, pode ser percebida a 

pequena diferença no gráfico da alteração do sistema construtivo (S2), que, apesar de 

possuir transmitância menor, continua com absortância de 70% (cor escura). 
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Figura 218 - Gráfico de consumo mensal dos casos Sul (cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

A análise dos ganhos térmicos mensais pelas paredes (Figura 219) indica que, 

embora a diferença no consumo entre o caso base e o caso S_S2 seja irrisória, houve uma 

redução média de 23% dos ganhos térmicos com a adoção do bloco de TECLEVE. 
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Figura 219 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Sul (cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

A baixa redução de consumo no caso S_S2 é motivada, além da baixa influência 

das paredes no consumo total, pela maior dificuldade que sistemas construtivos com 

menor transmitância têm de perder calor do ambiente. Além disso, verifica-se que a 

adoção de cor escura (absortância alta) foi decisiva para o baixo desempenho da parede 

de TECLEVE. 

O gráfico de ganhos e perdas térmicas das salas através das paredes (Figura 220) 

confirma o melhor desempenho da parede de TECLEVE (S2) em comparação ao caso 

base. Contudo, apesar da redução de 23% dos ganhos térmicos, o caso S_S2 possui perdas 
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térmicas 27% menores do que o caso base, fator que acaba contribuindo também para a 

baixa redução do consumo. 
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Figura 220 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos Sul 
(cores e sistemas construtivos). 
 

Os resultados das simulações do dia 22/03 confirmam, conforme o gráfico da 

Figura 221, os resultados anuais. A redução das cargas térmicas obtidas pela adoção de 

um sistema construtivo de menor transmitância não provocou influência no consumo, 

visto que a redução das perdas térmicas se deu praticamente na mesma medida. 
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Figura 221 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das paredes externas dos casos 
Sul. 

1.3.4.3 Casos Leste 

A alteração das cores externas (L_A2) provocou uma redução de 5,13% no 

consumo total, enquanto que a troca do sistema construtivo (mantendo-se a cor escura) 

provocou uma redução de apenas 0,43% (Figura 222). 
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Figura 222 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Leste (Cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

Assim como nos casos anteriores, não foram identificadas alterações sazonais nas 

diferenças entre os três casos, conforme o gráfico da Figura 223. 
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Figura 223 - Gráfico de consumo mensal dos casos Leste (cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

As paredes dos casos Leste são as que menos transmitem calor para as salas. O 

menor ganho térmico é devido, primeiramente, ao horário de exposição das superfícies 

Leste à radiação solar, que ocorre quando as temperaturas superficiais são mais amenas. 

Além disso, os casos Leste são os únicos que não possuem paredes para Oeste, que são 

expostas à radiação durante o ano todo quando as temperaturas superficiais das paredes 

já estão elevadas.  

Os ganhos térmicos mensais dos casos Leste são apresentados no gráfico da Figura 

224. O caso L_A2 sofreu uma redução de 79,5% dos ganhos térmicos por paredes, o que 
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representa uma redução de cerca de 10% dos ganhos térmicos totais. O caso L_S2 

provocou uma redução de 31,5% dos ganhos de calor por paredes, o que equivale a 4,8% 

da carga térmica total. 
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Figura 224 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Leste (cores e 
sistemas construtivos de paredes). 
 

O gráfico anual de ganhos e perdas térmicas indica um comportamento 

semelhante ao que foi observado para as demais orientações, ocorrendo somente 

variações quantitativas (Figura 225). 
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Figura 225 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Leste (cores e sistemas construtivos). 
 

Os gráficos horários do dia 22/03 confirma os resultados das simulações anuais. 

De acordo com a Figura 226, percebe-se que a alteração da cor externa (L_A2) provoca 

uma redução no ganho térmico, abreviando o período que as salas ganham calor pelas 

paredes (entre 11h e 20h). 
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Figura 226 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das paredes externas dos casos 
Leste. 
 

1.3.4.4 Casos Oeste 

A mudança da cor externa das paredes (O_A2) causou uma redução de 5,6% no 

consumo total em relação ao caso base, enquanto que o uso de blocos de TECLEVE 

provocou uma redução de apenas 0,3%, conforme a Figura 227. 
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Figura 227 - Gráfico dos consumos anuais dos casos Oeste (Cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

Assim como foi observado para as demais orientações, não foram identificadas 

alterações sazonais entre os três casos (Figura 228). 
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Figura 228 - Gráfico de consumo mensal dos casos Oeste (cores e sistemas 
construtivos de paredes). 
 

Os ganhos térmicos por paredes nos casos Oeste são somente superados pelos 

ganhos dos casos Norte. Essa diferença se deve, dentre outros fatores, às características 

geométricas do modelo, que possuem paredes com 3 orientações diferentes e aberturas 

com PAF de 40% voltadas para uma orientação.  

Contudo, vale ressaltar que as superfícies verticais voltadas para Oeste são mais 

expostas à radiação, transmitindo maior quantidade de calor para os ambientes internos. 

O gráfico mensal da carga térmica por paredes indica, conforme a Figura 229, baixas 

oscilações sazonais e redução significativa dos ganhos térmicos após a adoção de cores 

claras (O_A2). 
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Figura 229 - Gráfico dos ganhos de calor mensais dos casos Oeste (cores e 
sistemas construtivos de paredes). 
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O gráfico de ganhos e perdas de calor das salas através das paredes indica 

comportamento similar aos demais casos (Figura 230). O caso de menor ganho térmico 

possui menor absortância, enquanto que o caso de menor perda térmica possui menor 

transmitância térmica. 
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Figura 230 - Gráfico dos ganhos e perdas anuais de calor das salas dos casos 
Oeste (cores e sistemas construtivos). 
 

Os resultados horários indicam o melhor desempenho do caso O_A2 sobre os 

demais, transmitindo menos calor para as salas e perdendo mais calor para o exterior 

(Figura 231). 
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Figura 231 - Gráfico dos fluxos térmicos horários das paredes externas dos casos 
Oeste. 
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4 Elaboração de recomendações projetuais 

Os resultados das simulações dos três modelos visam respaldar a elaboração de 

recomendações projetuais de arquitetura que possam ser adotados no contexto do 

universo da pesquisa (Campus/UFRN). O resultado final é apresentado em volume à 

parte, com a intenção de explorar a composição gráfica como uma das ferramentas para 

facilitar a leitura das recomendações. Nesta seção, são realizadas considerações acerca da 

elaboração desse material, além de apresentadas recomendações gerais para cada decisão 

projetual. Naturalmente, para evitar a repetição de conteúdo entre os dois volumes, o 

conjunto de recomendações é apresentado apenas no segundo volume. 

A elaboração das recomendações projetuais partiu dos seguintes pressupostos: 

• Ênfase nas decisões projetuais: ao invés de se deter apenas à quantificação 

da influência de variáveis, procurou-se enfatizar o processo de tomada de 

decisões projetuais, oferecendo opções com diferentes níveis de 

desempenho e sugestões gerais, a partir das quais o arquiteto pode adaptar 

novas idéias. 

• Estrutura do material baseada na seqüência projetual: a abordagem das 

recomendações abarca decisões de três diferentes etapas projetuais, sendo 

apresentadas na ordem em que comumente essas decisões são tomadas. 

• Emprego de termos comuns ao universo do arquiteto: procurou-se, ao 

invés de adotar os termos técnicos utilizados no volume 1, adotar termos 

mais familiares ao arquiteto, mesmo quando se pretende explicar algum 

fenômeno térmico identificado a partir dos resultados. 

• Classificação de soluções em cinco faixas de desempenho: todos os 

resultados comparáveis entre si foram classificados em cinco faixas de 

desempenho, representadas por estrelas, tomando-se como base os 

melhores e piores desempenhos de cada aspecto analisado. 

O conteúdo apresentado no segundo volume divide o processo projetual e as 

decisões projetuais influentes no desempenho térmico conforme a divisão adotada para a 

elaboração dos três modelos de simulação: 
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• Esboço: quando são tomadas as decisões sobre geometria (a partir das 

quais o arquiteto deve ter conhecimento de diretrizes básicas para o 

projeto da envoltória) e são definidos os tipos de organização espacial 

adotados. 

• Projeto: nessa fase são definidos os conceitos de proteção solar a serem 

adotados, e os sistemas construtivos de paredes. 

• Detalhamento: sistema construtivo de coberta e cores externas. 

4.1 Esboço 

4.1.1 Geometria x envoltória 

Nessa seção, são apresentados os resultados relativos do primeiro modelo, tendo 

como base o caso de pior desempenho. A comparação entre os nove casos simulados 

permite ao arquiteto identificar a influência combinada e isolada da geometria e da 

envoltória no consumo de energia. 

Ao introduzir aspectos gerais de envoltória como parte das decisões de esboço, 

busca-se transmitir aos arquitetos a importância de considerar essas decisões desde as 

primeiras etapas do projeto arquitetônico. 

Os resultados comparativos dos nove casos simulados indicam quatro níveis de 

eficiência, representados pelo número de estrelas, conforme a Tabela 12. A classificação 

dos casos tem relação direta com a variação de consumo. 

Tabela 12 - Desempenho de diferentes combinações de Geometria e Envoltória. 
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4.1.2 Organização espacial: salas x circulações 

Os resultados do segundo modelo são apresentados em tópicos para cada 

orientação e tipo de corredor (central ou lateral). Como essa análise visa identificar as 

trocas térmicas entre as salas e circulação, e devido à forte influência da orientação das 

aberturas das salas, o consumo energético não foi adotado como parâmetro de avaliação. 

Nesse caso, foram analisados separadamente os ganhos térmicos das salas e das 

circulações, a fim de que se possa identificar o desempenho de cada agrupamento de 

salas ou circulação em comparação com as salas e circulações de pior desempenho. 

Ao final de cada tipologia de circulação, são realizadas considerações gerais e 

sugestões sobre como melhorar o desempenho de algumas das soluções simuladas. 

Os resultados relativos dos ganhos de calor das salas e circulações foram 

classificados tendo como base o pior e o melhor desempenho, conforme o Quadro 16. 

Quadro 16 – Desempenho térmico das salas e circulações simuladas no modelo 
2. 

 

4.2 Projeto 

4.2.1 Proteções solares 

Conforme já tinha sido identificado pelas análises dos resultados, as decisões 

projetuais referentes ao sombreamento das aberturas oferecem maiores possibilidades de 

redução de consumo dentre as demais decisões de envoltória. 
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Devido às especificidades de cada fachada, os parâmetros de comparação entre os 

desempenhos das três proteções simuladas são baseados nos piores casos de cada 

fachada, apresentando a redução de consumo obtida (em comparação com o pior caso), a 

redução das cargas térmicas totais e uma breve explicação sobre o período de 

sombreamento, representado pelo diagrama de máscara de sombra. 

O uso da proteção solar horizontal provocou uma redução no consumo de até 

5,8%, enquanto que a proteção solar combinada reduziu o consumo em até 15% (ambas 

para aberturas voltadas para Oeste). 

4.2.2 Sistemas construtivos de paredes 

Foram simuladas paredes de alvenaria convencional pintadas de cor escura e 

paredes de blocos de concreto leve (TECLEVE) também pintadas de cor escura. A 

alteração dos sistemas construtivos de paredes teve baixa influência em todos os casos, 

apresentando uma redução máxima de 1% do consumo anual e de 6% da carga térmica 

total para o caso com aberturas orientadas para Norte. 

O caso com salas voltadas para Sul teve menor influência da adoção de paredes 

com bloco de TECLEVE, com redução do consumo de apenas 0,1%.  

4.3 Detalhamento 

4.3.1 Sistema construtivo de coberta 

Devido às diferenças identificadas entre casos com mesma cobertura e diferentes 

orientações, os parâmetros comparativos são também específicos conforme a orientação 

das salas. Foi identificado que em salas com aberturas muito expostas à radiação solar, 

há uma redução dos ganhos de calor pela coberta e aumento das perdas (devido ao calor 

acumulado em horários em que os equipamentos de ar condicionados estão desligados). 

Como todos os casos registraram a coberta como principal fonte de dissipação de 

calor durante a noite, a coberta de telha de fibrocimento pintada de branco com camada 

de ar (20cm) e laje de concreto teve melhor desempenho para todas as fachadas. Ao passo 

que a superfície branca absorve menos calor, a coberta leve permite a perda de calor 

noturno, o que não acontece com a utilização de telha dupla de alumínio com recheio de 
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poliestireno expandido. Sendo assim, a utilização da coberta com isolante térmico (com 

transmitância de 0,5W/m²K) teve desempenho inferior por que, apesar de não receber 

calor praticamente durante todo o dia, a coberta transmite calor para a sala durante toda 

a noite. 

A pintura da telha de fibrocimento de branco produziu uma redução entre 4,2% 

(salas Oeste) e 5,4% (salas Sul). O uso de coberta isolante reduziu entre 0,9% (salas Oeste) 

e 3,1% (salas Norte). 

4.3.2 Cores externas 

A influência da alteração das cores externas mostrou-se bastante superior à 

influência de alteração do sistema construtivo. A adoção de cores claras, em comparação 

com os casos base (com cores escuras) provocou uma redução do consumo total entre 5% 

(salas Sul) e 6,1% (salas Norte). 
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5 Considerações finais 

O principal objetivo deste trabalho foi elaborar recomendações projetuais para 

futuros projetos no Campus/UFRN. A utilização de recomendações projetuais de 

desempenho térmico parece ter maior aceitação por parte dos arquitetos do que a adoção 

de métodos quantitativos e de simulação, que exige o conhecimento de conceitos pouco 

familiares à maioria dos profissionais.  

Considerando a integração de recomendações projetuais com o processo projetual 

– negligenciada pela maioria das normas de desempenho térmico e eficiência energética 

–, a proposição dessas recomendações teve o respaldo teórico e científico de diversos 

procedimentos metodológicos adotados ao longo da pesquisa. 

A intenção do estudo teórico foi de identificar como diferentes autores concebem 

o processo projetual, analisar a aplicação projetual das principais normas de 

desempenho térmico e eficiência energética e revisar estudos precedentes que utilizaram 

método de simulação e calibração de modelos. As informações adquiridas nessa etapa 

contribuíram para elaboração do conceito das recomendações projetuais, além de 

permitir maior familiaridade com os procedimentos de simulação. 

A pesquisa de campo realizada em edificações do Campus/UFRN visou identificar 

os tipos mais frequentemente adotados de forma e geometria, proteções solares, sistemas 

construtivos e cores de paredes e tipos de coberta. A adoção desse procedimento teve o 

objetivo não somente de adquirir maior conhecimento básico sobre o Campus/UFRN, 

mas de fundamentar a seleção de algumas variáveis de envoltória dos modelos de 

simulação. 

Os monitoramentos de temperaturas internas e consumo energético e o 

levantamento de potências nominais de iluminação e equipamentos realizados na 

Reitoria do Campus/UFRN teve o objetivo de contribuir na modelagem das variáveis de 

ocupação. 

O software utilizado mostrou-se adequado para atender os objetivos esperados. 

Mesmo havendo restrições quanto à simulação de muitos casos devido ao tempo de 

simulação de cada caso, a quantidade de simulações proposta nos três modelos permitiu 
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que o processo inteiro fosse realizado três vezes, após a descoberta de alguns erros nos 

dados de entrada. 

5.1 Considerações sobre o processo de modelagem e simulação 

A elaboração dos modelos partiu da definição de algumas variáveis de envoltória e 

ocupação. A identificação de soluções típicas de envoltória no Campus/UFRN teve o 

suporte do estudo de campo realizado em treze edificações. A partir da análise de 

algumas plantas baixas e do levantamento fotográfico foi possível caracterizar aspectos 

típicos de envoltória que representam o universo da pesquisa. A elaboração das demais 

variáveis de envoltória nos três modelos propostos procurou agregar soluções possíveis 

de ser implementadas com diferentes desempenhos térmicos. 

A caracterização das variáveis de ocupação foi obtida a partir do monitoramento 

de temperatura e consumo da Reitoria. Essa edificação foi selecionada por representar o 

uso administrativo no Campus/UFRN. 

 O monitoramento de temperaturas internas foi realizado em oito salas com ar 

condicionado durante duas semanas. Como foram identificados padrões irregulares de 

uso do ar condicionado em diversas salas, a temperatura de controle adotada nos 

modelos foi identificada a partir das temperaturas de maior ocorrência durante o período 

comercial. Dessa forma, foi adotada a temperatura de controle de 25°C em todas as 

simulações. 

O monitoramento de consumo de ar condicionado ocorreu durante 11 semanas. A 

partir do dia útil médio de cada semana, foi possível identificar os horários de 

acionamento e desligamento dos equipamentos. De acordo com os dados, mais de 80% 

dos equipamentos estão ligados às 8h, enquanto que menos de 20% estão ligados às 18h. 

A rotina de uso do ar condicionado admitida pelo programa admite somente dados 

inteiros (ligado ou desligado), ou seja, a intensidade do uso do ar condicionado é 

calculada pelo programa. 

O monitoramento das cargas de iluminação e equipamentos não pôde ser 

separado por uso final devido às limitações dos medidores de correntes disponíveis e à 

falta de informação acerca dos circuitos referentes a cada uso. Dessa forma, foi realizado 

um monitoramento não simultâneo dos dois transformadores gerais durante duas 
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semanas (uma semana para cada transformador). O somatório da média dos dias úteis 

dos dois transformadores foi utilizado para identificação da rotina de equipamentos e 

iluminação, que, devido às limitações encontradas, foi considerada rotina única para os 

dois usos. 

No intuito de identificar as densidades de cargas de iluminação e equipamentos 

(equipamentos de escritório e computadores), foi realizado também um levantamento 

das cargas nominais de iluminação e equipamentos, como parte de um trabalho de 

iniciação científica. A densidade de iluminação foi de 17W/m², a de equipamentos de 

escritório de 8W/m², enquanto que a densidade de computadores foi de 5W/m². 

Depois de definidas as variáveis comuns a todos os casos, foram elaborados os 

três modelos de simulação, visando representar diferentes etapas e decisões projetuais. 

O primeiro modelo foi destinado à simulação de combinações entre diferentes 

geometrias e envoltórias. Foram combinados três tipos de geometria com três tipos de 

envoltória, originando 9 casos. Os resultados indicaram que a influência da geometria no 

consumo energético decai quando a envoltória possui melhor desempenho. A mudança 

de geometria provocou uma redução de até 5,7% para edificações com envoltória de pior 

desempenho, enquanto que a mudança de envoltória significou uma redução de até 

21,7% do consumo. 

O segundo modelo visou analisar as trocas térmicas entre as salas e circulações e 

verificar aspectos referentes à dissipação do calor e temperaturas médias mensais das 

circulações. Foram simulados ao todo 10 casos, sendo 8 casos de corredor lateral e 2 com 

corredor central. A análise da tipologia corredor lateral indicou considerável transmissão 

de calor para as salas no caso de circulação voltada para Oeste. Nos dois casos de 

circulação central, foram identificados fluxos de calor das salas para as circulações, 

sobretudo no caso com salas para Leste e Oeste. 

O último modelo analisou a influência de variáveis de projeto e detalhamento no 

consumo energético e desempenho térmico. Devido à quantidade de variáveis, o terceiro 

modelo possui um caso base para cada orientação, a partir do qual uma variável por vez é 

alterada. O uso de proteções solares foi identificado como fator mais influente, 

provocando uma redução de até 15% do consumo. As simulações de coberta indicaram 

que, devido à grande perda de calor durante a noite pela coberta, o uso de coberturas 
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leves pintadas de branco possui melhor desempenho do que o uso de cobertura isolante. 

A substituição de cores escuras por cores claras provocou uma redução de até 6,1%, 

enquanto que a troca do sistema construtivo de paredes reduziu o consumo em até 1%. 

Em geral, os resultados das simulações indicaram forte influência dos ganhos 

térmicos motivados pela incidência de radiação solar, o que reforçou a importância do 

sombreamento das aberturas, da orientação das salas e da absortância de paredes e 

coberta, aspectos mais influentes no consumo de energia. 

5.2 Limitações do trabalho 

A pesquisa está sujeita a diversas limitações decorrentes das adversidades e 

restrições enfrentadas durante o percurso do trabalho, o que representa uma fonte de 

incerteza dos resultados. As principais dessas limitações foram: 

• A caracterização das rotinas de iluminação e equipamentos da Reitoria foi 

obtida através de diversas simplificações. Como não foi possível o 

monitoramento por uso final, foi realizado monitoramento não simultâneo 

dos dois transformadores e adotada a mesma rotina para equipamentos e 

iluminação. Como as simulações são comparadas entre si, estima-se que as 

incertezas das rotinas não comprometem a validade dos resultados porque 

são comuns a todos os modelos.  

• A adoção do arquivo climático de 1954 pode apresentar alterações da 

influência dos aspectos simulados no consumo se comparado com dados 

mais atuais. Como não há outro arquivo climático disponível, não foi 

identificada outra alternativa viável. 

• O software apresenta algumas limitações de modelagem do ar 

condicionado, dentre as quais destacam-se a temperatura de controle fixa 

durante todo o ano e o uso de curvas de desempenho assumidas 

automaticamente pelo programa. 

• As limitações de comparação de vários modelos num mesmo arquivo do 

software restringiram o número de alternativas simuladas. Como foram 

identificados erros nas entradas de dados, o processo de simulação teve 

que ser refeito três vezes, o que acabou limitando a possibilidade de 
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simular casos mais complexos ou até de realizar simulações 

complementares. 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Algumas das limitações encontradas, bem como o desenvolvimento de alguns 

aspectos do trabalho podem originar futuros trabalhos. A seguir, algumas sugestões: 

• Dados climáticos mais atuais: todos os trabalhos de simulação que visem 

representar as condições climáticas de Natal/RN utilizam dados de 1954. 

Um estudo com uma base de dados mais recente e com dados de radiação 

solar medidos na superfície são mais apropriados. 

• Aprofundamento das análises: a pesquisa tem um caráter abrangente, o 

que permitiu contemplar nas recomendações diferentes aspectos e decisões 

projetuais. O aprofundamento das abordagens, com a adoção de mais 

alternativas pode levantar aspectos não identificados neste trabalho. 

• Simulação computacional e processo projetual: esse ponto foi tratado 

superficialmente no trabalho com a elaboração de diferentes modelos para 

cada etapa projetual. Futuros trabalhos podem fazer a relação entre as 

decisões e informações que se tem em cada etapa projetual e a utilização de 

softwares de simulação solar, térmica e energética e até de ventilação 

natural. A compreensão do verdadeiro potencial da aplicação de cada 

ferramenta desde as primeiras etapas do processo projetual visa não 

somente facilitar o uso por dessas ferramentas por arquitetos, mas também 

oferecer suporte ao desenvolvimento de futuras ferramentas.  
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Apêndice A – Monitoramento da Reitoria da UFRN 
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Figura 1 – Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala da PROAD durante os dias úteis (HOBO 1).  
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Figura 2 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala da PROAD durante dois fins de semana (HOBO 1). 
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Figura 3 – Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 1 em cada intervalo de 0,5°C 

• Uniformidade 
durante horas de 
desocupação e 
maiores oscilações de 
temperatura durante 
o período de 
acionamento do 
equipamento de ar 
condicionado. 
 
• Durante o horário 
de ocupação, foram 
registradas 
temperaturas entre 
23,6 e 26,3°C.  
 
• Apesar da aparente 
não-uniformidade 
dos dados durante a 
ocupação da sala, 
percebe-se uma 
tendência de 
ocorrência de 
menores 
temperaturas nas 
horas médias de 
cada turno, ou seja, 
entre 8:00 e 10:00 
horas da manhã, e 
entre 15:00 e 16:00 da 
tarde. 
 
• O monitoramento 
dos dias que 
compreendem os 
períodos de fim-de-
semana indica, uma 
oscilação entre 25,1 e 
26,7°C. 
 
• Maior ocorrência 
das temperaturas 
acima de 24°C e 
abaixo de 25,5°C 
(88%).  
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 Figura 4 - Gráfico do monitoramento de temperatura 
da sala da PROAD durante os dias úteis (HOBO 2). 
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 Figura 5 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala da PROAD durante dois fins de semana (HOBO 2). 
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Figura 6 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 2 em cada intervalo de 0,5°C. 
 

 

 
• Ocupação 
uniforme com 
temperaturas 
extremas que 
oscilam, no horário 
comercial, entre 
22,6°C e 26,4.  
 
• Nos finais de 
semana os dados 
registrados pelo 
HOBO 2 oscilam 
entre 25,2°C e 26,3°C 
 
• Ocorrência de 
70,5% de 
temperaturas no 
intervalo entre 
24,5°C e 25,5°C.  
 
• Apesar do registro 
de ocorrências 
extremas, percebe-se 
que, na maior parte 
do tempo, houve 
baixa amplitude nas 
oscilações durante o 
período comercial. 
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Figura 7 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala de Suporte Técnico durante os dias úteis (HOBO 3). 
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Figura 8 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala de Suporte Técnico durante dois fins de semana 
(HOBO 3). 
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Figura 9 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 3 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

• O equipamento de 
ar condicionado 
parece ser acionado 
durante o 
expediente da tarde, 
mantendo-se ligado 
durante a 
madrugada até o 
início do expediente. 
 
• Temperaturas 
mínimas entre 
19,4°C e 21°C 
durante o período 
da madrugada. Com 
o suposto 
desligamento do 
equipamento no 
início do expediente, 
a temperatura se 
eleva até no máximo 
24,8°C durante o 
período da tarde. 
 
• Durante os dois 
fins de semana de 
monitoramento, foi 
detectado que, em 
um deles, o 
equipamento de ar 
condicionado 
também foi 
acionado 
intermitentemente, 
mantendo as 
temperaturas 
internas por volta de 
20°C, enquanto que 
no outro, que 
correspondeu a um 
período em que foi 
realizado um 
rearranjo interno na 
sala, as 
temperaturas 
oscilam acima de 
25°C. 
 
• Grande amplitude 
de valores, com 64% 
das ocorrências com 
temperaturas abaixo 
de 24°C. 
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Figura 10 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala de Seleção de Bolsas durante os dias úteis (HOBO 4). 
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Figura 11 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala de Suporte Técnico durante dois fins de semana 
(HOBO 4). 
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Figura 12 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 4 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

 
• Alta variação de 
temperatura durante 
o período comercial 
e estabilização no 
restante do dia. 
 
• Dentre as salas que 
compõem a 
pesquisa, a sala de 
seleção de bolsas é 
que possui menores 
dimensões. Afora a 
forma de utilização 
do ar condicionado, 
supõe-se que há 
relação entre a 
reduzida área da 
sala com as altas 
variações de 
temperatura 
ocorridas.    
 
• As temperaturas 
registradas pelo 
HOBO 4 oscilam 
entre 22,2°C e 27,1°C 
durante o horário 
comercial.  
 
• Nos fins de semana 
as temperaturas 
variam entre 24,4°C 
e 26,7°C. 
 
• Ocorrência de 37% 
de temperaturas 
entre 25,5°C e 26°C.  
 
• No intervalo entre 
25°C e 26,5°C foram 
registradas 65% das 
ocorrências, sendo 
que 32,8% das 
temperaturas se 
encontram abaixo 
desse intervalo, 
enquanto que 
somente 2,1% das 
ocorrências estão 
acima de 26,5°C.  
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Figura 13 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
sala de Projetos, cursos e eventos durante os dias úteis 
(HOBO 5). 
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 Figura 14 - Gráfico do monitoramento de 
temperatura da sala de Projetos, Cursos e Eventos 
durante dois fins de semana e dois dias de semana 
(HOBO 5). 
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Figura 15 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 5 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

• Oscilações de 
temperatura mais 
freqüentes e 
intensas nos turnos 
que compõem o 
expediente de 
trabalho – manhã e 
tarde.  
 
• Evolução de 
temperatura da 
maior parte dos dias 
obedece a um 
padrão 
relativamente 
regular. 
• Nos dias 04/08 e 
07/08 (sexta-feira e 
segunda-feira, 
respectivamente) 
não houve 
acionamento do 
equipamento de ar 
condicionado. 
 
• Há uma tendência 
de aumento da 
temperatura no 
período da tarde, 
certamente 
provocada pela 
orientação Oeste da 
abertura da sala. 
 
• Maior número de 
ocorrências na faixa 
entre 24°C e 24,5°C, 
com 24%. Ademais, 
as temperaturas são 
bem distribuídas, 
com maiores 
ocorrências entre 25 
e 26°C, com cerca de 
26%. 
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 Figura 16 - Gráfico do monitoramento de 
temperatura da Secretaria da PROEX durante os dias 
úteis (HOBO 6). 
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Figura 17 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
Secretaria da PROEX durante os fins de semana (HOBO 
6). 

0

10

20

30

40

50

60

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Temperatura (°C)

O
co

rr
ên

ci
a 

(%
)

 
Figura 18 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 6 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

• Padrão bastante 
definido: 
diminuição brusca 
de temperatura por 
volta das 6:30h, 
antes do expediente. 
Durante o horário 
comercial, o gráfico 
mostra apenas 
pequenas oscilações, 
enquanto que a 
partir das 16:00h a 
temperatura volta a 
aumentar e se 
restabelece após as 
17:30. 
 
• Temperaturas 
entre 22,8°C até 
26,3°C durante o 
horário comercial.  
 
• Regularidade das 
temperaturas dos 
fins de semana. A 
sala da Secretaria da 
PROEX tem 
aberturas voltadas 
para Oeste. Dessa 
forma, as 
temperaturas 
registradas à tarde 
sempre são 
superiores aos 
demais períodos, 
chegando ao ápice 
por volta das 16:00h. 
 
• Na análise por 
ocorrências, foi 
verificado que 58,8% 
das temperaturas se 
encontram entre 
24°C e 25,5°C. As 
ocorrências acima e 
abaixo desse 
intervalo são 
equilibradas entre 
si, sendo que entre 
25,5°C e 26°C foram 
registradas 16,9% 
das ocorrências. 
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Figura 19 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
PROPLAN durante os dias úteis (HOBO 7). 
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Figura 20 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
PROPLAN durante os fins de semana (HOBO 7). 
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Figura 21 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 7 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

• Uniformidade na 
evolução das 
temperaturas.  
 
• Temperaturas 
inferiores durante o 
período da manhã.  
 
• Durante o horário 
do almoço (entre as 
12:00h e 14:00h) a 
temperatura se eleva 
ao máximo, sendo 
levemente reduzida 
durante o período 
da tarde. 
 
• A temperatura 
durante o horário 
comercial oscila 
entre 24°C e 26,3°C, 
chegando a 27,1°C 
durante o horário do 
almoço. 
 
• Durante os fins de 
semana as 
temperaturas 
oscilam segundo um 
padrão, com 
amplitude de cerca 
de 1,5°C.  
 
• A análise por 
ocorrência indica 
que 52% das 
temperaturas estão 
no intervalo entre 
25,5°C e 26°C. 
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Figura 22 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
Secretaria do Gabinete durante os dias úteis (HOBO 8). 
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Figura 23 - Gráfico do monitoramento de temperatura da 
Secretaria do Gabinete durante os fins de semana (HOBO 
8). 
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Figura 24 - Gráfico da ocorrência de temperaturas 
registradas pelo HOBO 8 em cada intervalo de 0,5°C. 

 

• Regularidade na 
evolução da 
temperatura ao 
longo dos dias úteis.  
 
• Temperaturas mais 
elevadas (em 
comparação às 
demais salas).  
 
• Dentre as salas 
estudadas, a 
Secretaria do 
Gabinete apresenta a 
maior área. Também 
se trata da única sala 
com abertura 
externa sem 
proteção.  
 
• Os dados 
monitorados 
durante os fins de 
semana apontam, 
também, 
temperaturas 
elevadas, oscilando 
entre 25,6°C (início 
da manhã) e 29,5°C 
(à tarde). 
 
• A análise por 
ocorrência indica 
que 73% das 
ocorrências são de 
temperaturas 
maiores do que 
26,5°C. 
 
 
 
 
 



 210

 

 

Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 2
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Figura 25 – Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 2. 

Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 3
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Figura 26 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 3. 
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Figura 27- Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 4 
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Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 5
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Figura 28 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 5. 
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Figura 29 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 6. 
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Figura 30 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 7. 
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Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 8
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Figura 31 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 8. 
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Figura 32 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 9. 

Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 10
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Figura 33 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 10. 
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Consumo Ar condicionado Reitoria - Semana 11
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Figura 34 - Consumo Ar condicionado Reitoria: semana 11. 
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Apêndice B – Levantamento da potência nominal de 
iluminação e equipamentos da Reitoria 

Tabela 1 – Lista de lâmpadas e equipamentos da Reitoria. 
ILUMINAÇÃO EQUIPAMENTOS 

Qtd. Potênci
a (W) 

Discriminação  Qtd. Potência 
(W) 

10 20 Bebebouro 1 200 

213 40 Caixa de auto 
atendimento Banespa 

1 1000 
PÁTIO E PARTE EXTERNA 

8 1000 
Caixa de auto 

atendimento Banco do 
Brasil 

1 1000 

23 100 
15 150 AUDITÓRIO 
2 1000 

Caixas de som 8 100 

Banheiros do Auditório 2 100       
Mesa de som 1 700 

Salas internas ao Auditório 6 40 
Frigobar 1 70 

2 20 
Corredor 

1 40 
      

2 20 Computador c/ 
Impressora 

1 180 
Boletim de Serviço 

2 40 Gelágua 1 125 
Almoxarifado 3 40       

Computador 1 120 
Ventilador 1 65 Sala 2 20 

Gelágua 1 125 
Serval 2 20       

BLOCO A - TÉRREO:      
Corredores 29 40       

Copiadora 1 2000 
SAE – Serviço de Reprografia 4 40 

Duplicador 1 2000 
SAE – Serviço de Assistência e 

Instrução Religiosa 
2 40 Computador 1 120 

Computador 1 120 PROAD – Setor Administrativo 
do Prédio da Reitoria 2 40 

Impressora 1 60 
PROAD – WC Feminino + 

Masculino 
4 40       

Frigobar 1 70 
Cafeteira 1 600 PROAD - Copa 2 20 

Ventilador 1 65 
Computadores 3 120 

Impressora 1 60 
SAE – DEAE – Departamento de 

Assistência ao Estudante 8 40 
Gelágua 1 125 

Computador 1 120 
Impressora 1 60 
Geladeira 1 90 

SAE – Orçamento e Materiais 4 40 

Aparelho de Fax 1 50 
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Computadores 3 120 
Impressoras 2 60 SAE - Secretaria 4 40 

Rádio com televisão 1 75 
Computadores 2 120 

SAE - Direção 4 40 
Impressora 1 60 

Computadores 6 120 PROAD – Suporte de 
Informática 5 40 

Impressora 1 60 
Computador 1 120 

PROAD - Seção de Bolsas 4 40 
Impressoras 2 60 

PROAD - Almoxarifado 3 40       
Computador 1 120 

Gabinete do Pró-Reitor 8 40 
Impressora 1 60 

Computadores 4 120 
Impressoras 3 60 

Televisor pequeno 1 75 
Aparelho de Fax 1 50 

PROAD - Secretaria 10 40 

Frigobar 1 70 
PROGRAD - Recepção 6 40       

Computador 1 120 Gabinete do Pró-Reitor de 
Graduação 6 40 

Impressora 1 60 
Computadores 5 120 

Impressoras 2 60 
Coordenação Didático-

Pedagógica 12 40 
Gelágua 1 125 

Computadores 2 120 
Impressoras 2 60 

CPPAD - Comissão Permanente 
do Processo Administrativo 

disciplinar 
4 40 

Gelágua 1 125 
PROGRAD - Câmara de 

Graduação 
4 40 Computador 1 120 

Computador 1 120 
Impressora 1 60 

Gelágua 1 125 
Secretaria PAAC 8 40 

Copiadora 1 2000 
PROGRAD - WC Feminino + 

Masculino 
4 40       

Frigobar 1 70 
PROGRAD - Copa 2 40 

Cafeteira 1 600 
Salas em Obras 42 40       

Computador 1 120 
DAE - Secretaria 2 40 

Impressora 1 60 
Computador 1 120 

DAE - Arquivo 14 40 
Impressora 1 60 

DAE - Secretaria da Direção 2 40 Computador 1 120 
Computador 1 120 

DAE - Vice Direção 4 40 
Aparelho de Fax 1 50 

Computador 1 120 
DAE - Direção 4 40 

Impressora 1 60 
Corredor 10 40 Gelágua 1 125 

PROGRAD - Sala de Reuniões 4 40       
DCA - Controle Acadêmico 12 40 Computadores 4 120 
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Impressora 1 60 
Cafeteira 1 600 

Computadores 2 120 
Admissão e Cadastro 8 40 

Impressoras 2 60 
Computadores 2 120 

Protocolo 6 40 
Impressora 1 60 

Computadores 4 120 
Diplomas 20 40 

Impressoras 3 60 
Acessoria Pedagógica 3 40 Computador 1 120 

BLOCO A - SEGUNDO ANDAR:      
PROEX - Secretária do Pró 

Reitor 
4 40       

Computador 1 120 
PROEX - Gabinete do Pró Reitor 4 40 

Impressora 1 60 
PROEX - Pró Reitor Adjunto 3 40 Computador 1 120 

Computadores 2 120 
Impressoras 2 60 

Aparelho de Fax 1 50 
PROEX - Coordenação de 

Programas e Projetos 3 40 

Scanner 1 43 
WC Feminino + Masculino 4 40       

Geladeira 1 90 
Copa 2 20 

Cafeteira 1 600 
Computador 1 120 
Impressora 1 60 

Aparelho de Fax 1 50 
PROPLAN - Secretaria 6 40 

Gelágua 1 125 
PROPLAN - Sala de Reuniões do 

Pró Reitor 
4 40       

Computador 1 120 
Impressora 1 60 

PROPLAN - Gabinete do Pró 
Reitor 3 40 

Aparelho de Fax 1 50 
Computador 1 120 

PROPLAN - Orçamento 3 40 
Impressora 1 60 

Computador 1 120 
PROPLAN - Pró Reitor Adjunto 3 40 

Impressora 1 60 
Computadores 2 120 PROPLAN - Avaliação 

Institucional 4 40 
Impressora 1 60 

Computadores 2 120 
Impressora 1 60 Acessoria Internacional 3 40 

Aparelho de Fax 1 50 
PROPLAN - Sala de Reuniões 6 40 Computador 1 120 

PROPLAN - Convênios 8 40 Computadores 2 120 
Computadores 3 120 PROPLAN - Controle e 

Avaliação 8 40 
Impressora 1 60 

PROEX - Centro de 
Voluntariado Universitário 

     

Computadores 2 120 PROEX - Programas 
Institucionais 3 40 

Impressora 1 60 
PROEX - Secretaria 8 40 Computadores 2 120 
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Impressora 1 60 
Aparelho de Fax 1 50 

Copiadora 1 2000 
Scanner 1 43 

Televisor 20'' 1 90 
Máquina de Escrever 1 120 

Gelágua 1 125 
WC Feminino + Masculino 4 40       

Geladeira 1 90 
Copa 2 40 

Cafeteira 1 600 
Salas em Obras 46 40 Gelágua 1 125 

Computador 1 120 
Impressora 1 60 PPg - Convênios 2 40 
Ventilador 1 65 

Computadores 2 120 PPPg - Divulgação e 
Documentação 4 40 

Impressoras 2 60 
Computadores 6 120 

PPg - Pesquisa 8 40 
Impressoras 3 60 
Computador 1 120 

PROPESQ - Secretaria 2 40 
Impressora 1 60 

PROPESQ - Sala de Reuniões 4 40       
Computador 1 120 

PROPESQ - Pró Reitor Adjunto 3 40 
Impressora Laser 1 280 

Computador 1 120 
PROPESQ - Pró Reitor 4 40 

Impressora 1 60 
Computadores 4 120 

Impressoras 3 60 
Ventiladores 2 65 

PPg - Pós Graduação 6 40 

Frigobar 1 70 
Computadores 2 120 

Impressoras 2 60 Setor de Informática 3 40 
Gelágua 1 125 

Computadores 2 120 
Impressora 1 60 
Ventilador 1 65 

PPg - Secretaria 3 40 

Aparelho de Fax 1 50 
PPg - Pró Reitoria      

Computador 1 120 
Impressora 1 60 Recepção 3 40 
Ventilador 1 65 

Computador 1 120 
Impressora 1 60 PPg - Pró Reitor Adjunto 4 40 

Aparelho de Fax 1 50 
Corredores 46 40       

Pró Reitoria de Extensão 6 40       
Computadores 2 120 

Impressoras 2 60 
PROEX - Cadastro de Atividades 

de Extensão 8 40 
Frigobar 1 70 
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BLOCO B - TÉRREO:      
Computadores 5 120 PRH - Departamento de 

Administração de Pessoal - 
Atendimento 

73 20 
Impressoras 2 60 

Computadores 2 120 
Impressoras 2 60 

Frigobar 1 70 
Gelágua 1 125 

Complexo Hospitalar de Saúde 6 40 

Aparelho de Fax 1 50 
Computadores 2 120 

Impressora 1 60 Contratos 8 40 
Aparelho de Fax 1 25 

WC Feminino + Masculino 4 40       
Ventilador 1 65 
Cafeteira 1 600 Copa 2 20 
Geladeira 1 90 

Computadores 3 120 
Impressora 1 60 

Gelágua 1 125 
Copiadora 1 2000 

DAP - Sadm - Secretaria e 
Direção DAP 

20 40 

Aparelho de Fax 1 50 
DAP / DCCM / SAP - 

Aposentados e Pensionistas 
4 40 Computadores 4 120 

Computadores 4 120 
Copiadora 1 2000 DAP / DPA / SCP - Pagamento 8 40 
Frigobar 1 70 

Computadores 3 120 
Impressora Laser 1 280 

Ventilador 1 65 
PRH - Secretaria 6 40 

Frigobar 1 70 
Comissão de Enquadramento 3 40 Computadores 2 120 

Computador 1 120 
PRH - Gabinete do Pró Reitor 6 40 

Impressora 1 60 
Computadores 3 120 PRH / DAP / SAPROC - Setor de 

Análise Processual 6 40 
Impressora 1 60 

WC Feminino + Masculino 4 40       
Copa 1 40 Microondas 1 1200 

DAP / GT - Grupo de Trabalho 4 40       
PRH / ASJUR - Assessoria 

Jurídica 
4 40 Computador 1 120 

Computadores 5 120 
Impressora Laser 1 280 DAP / DCCM / SC - Cadastro 8 40 

Frigobar 1 70 
Computadores 8 120 PRH / DAP / ASSTEC - 

Assessoria Técnica 9 40 
Frigobar 1 70 

Computadores 2 120 PRH / DAP / ASSTEC - Chefia da 
Assessoria Técnica 3 40 

Impressora 1 60 
Controle de Cargos - 

Movimentação 15 40 Computadores 5 120 
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Corredores 28 40 Gelágua 1 125 
Computadores 2 120 

Assessoria Técnica 4 40 
Impressoras Laser 2 280 

Computadores 2 120 
Impressora 1 60 Gabinete do Diretor 4 40 

Aparelho de Fax 1 50 
Computadores 2 120 

Secretaria 4 40 
Impressora 1 60 

Computadores 3 120 
Seção de Finanças 8 40 

Impressoras 3 60 
Computadores 3 120 

Seção de Convênios 3 40 
Impressoras 2 60 

Computadores 6 120 
9 40 

Impressoras 3 60 
Impressora Matricial 1 100 

Divisão de Administração 
Financeira 

2 20 
Impressora Laser 1 280 

Computadores 3 120 
Impressora 1 60 

DCC - Seção de Controle de 
Convênios de Despesa 6 40 

Impressora Matricial 1 100 
Computadores 4 120 

Impressoras 3 60 
Impressora Laser 1 280 

Máquina de Escrever 1 120 
Divisão de Contabilidade 12 40 

Calculadoras elétricas 
de mesa 

8 50 

BLOCO B - SEGUNDO ANDAR:      
Hall de Entrada 8 40       

Corredores 2 40       
Ventilador 1 65 
Cafeteira 1 600 
Freezer 1 130 

Copa 1 40 

Lavadora de Louças 1 1500 
Computadores 4 120 

Impressoras 2 60 
Colegiados Superiores - 

Secretaria 6 40 
Gelágua 1 125 

Sala de Reuniões 32 40 Aparelho de Som 1 700 
WC Feminino 2 40       

Computadores 3 120 
Impressora 1 60 

Comissão de Acumulação de 
Cargos 8 40 

Gelágua 1 125 
Computadores 3 120 CPPD - Comissão Permanente 

Pessoal Docente 2 40 
Impressora 1 60 
Geladeiras 2 90 

Freezer 1 130 Cantina 11 40 
Ventilador 1 65 

Banheiros em frente à Cantina 2 40       
Hall 3 40       

Sala da Copiadora 2 40 Copiadora 1 2000 
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Banheiros 8 40       
Computadores 5 120 

Impressoras 3 60 
Gelágua 1 125 

Auditoria Interna 8 40 

Aparelho de Fax 1 50 
      

Computadores 19 120 
Impressoras 3 60 
Frigobares 2 70 

Gelágua 1 125 
Procuradoria Jurídica 35 40 

Ventilador 1 65 
36 40 

Hall 
9 100 

Ventilador 1 65 

Banheiros 4 40       
Depósito 2 40       

Cerimonial 4 23 
Computador c/ 

Impressora 1 180 

Sala interna 4 23 Computador 1 120 

Computadores 3 120 
Impressoras 2 60 Recepção 6 40 

Aparelho de Fax 1 50 
Computadores 4 120 

Frigobar 1 70 
Aparelho de Som 3 em 1 1 180 

Secretaria 30 40 

Copiadora 1 2000 
Corredor 7 23 Gelágua 1 125 

1 100 
Banheiro 

2 23 
      

Computador c/ 
Impressora 

1 180 
Chefe 5 23 

Aparelho de Fax 1 50 
Banheiro do Chefe 2 23       
Depósito do Chefe 1 40       

Escadas 2 40       
Computadores 2 120 

Secretaria 6 40 
Impressora 1 60 

Computador c/ 
Impressora 

1 180 
Gabinete do Vice Reitor 6 40 

Televisor 29’’ 1 110 
      Banheiro do Gabinete do Vive 

Reitor 1 23 
      

4 40 Televisor 29’’ 1 110 
4 100 DVD 1 50 Gabinete do Reitor 
    Notebook 1 250 

45 40 
4 100 Sala de Reuniões 
4 23 

      

Banheiro da Sala de Reuniões 2 23       



 221

 

 

 


