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Resumo: O desempenho térmico de uma edificação é um fator importante em habitações
quando existe a preocupação com o conforto do usuário, muitas vezes, desconsiderado
quando se refere a habitações de interesse social. Uma edificação projetada para o clima no
qual está inserida tem maior potencial em fornecer conforto térmico, além de economizar
energia. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho térmico, segundo as
diretrizes da norma técnica brasileira Edificações Residenciais – Desempenho – NBR
15575/2013, de um conjunto habitacional de interesse social localizado na zona bioclimática 2.
A avaliação de desempenho térmico foi realizada através dos procedimentos citados nesta
norma: simplificado e simulação computacional. O método simplificado prevê o atendimento a
valores limites de transmitância térmica e capacidade térmica da envoltória da edificação,
especificamente, paredes externas e cobertura. Para a simulação computacional foi
empregado o software EnergyPlus, o qual, a partir de arquivos climáticos e de modelo
tridimensional da edificação, é capaz de reproduzir os efeitos do clima sobre a edificação e
determinar o comportamento térmico da mesma. Os resultados demonstram que o
empreendimento atende à norma NBR 15575/2013, quando empregado o método simplificado,
e atinge o desempenho mínimo pelo método de simulação computacional.
Palavras-chave: desempenho térmico; NBR 15575/2013; simulação computacional; habitação
de baixa renda
Abstract: The thermal performance of a building is an important factor in housing when there is
concern about user comfort, often disregarded when referring to social housing. A building
designed for the local climate has greater potential in providing thermal comfort, in addition to
saving energy. The present work aims to evaluate the thermal performance, according to the
guidelines of the Performance Standard - NBR 15575, of a social interest housing complex
located in the bioclimatic zone 2. The thermal performance evaluation was performed through
the procedures presented in the technical standard NBR 15575: simplified procedure and
computational simulation. The simplified method provides for compliance with limits of thermal
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transmittance and thermal capacity of the building envelope, specifically, external walls and
roofing. For the computational simulation the EnergyPlus software was used, which, from
climatic files and three-dimensional model of the building, is able to reproduce the effects of the
climate on the building and determine its thermal behavior. The results demonstrate that the
building meets the norm NBR 15575, when used the simplified method; and reach the minimum
performance by the computacional simulation method.
Keywords: thermal performance; NBR 15575/2013; computational simulations; low-income
housing.
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1 INTRODUÇÃO
O desempenho térmico caracteriza-se como o comportamento térmico
mínimo esperado em condições de uso das edificações e/ou seus
componentes, em resposta ao clima externo, visando o conforto térmico de
seus usuários. A avaliação do desempenho térmico, bem como, de outros itens
de habitabilidade das edificações, como desempenho acústico e lumínico, são
importantes para o desenvolvimento e discussão do tema no setor da
construção civil (ABNT, 2013).
O conforto térmico dos usuários depende do desempenho térmico
adequado da edificação e também de outros fatores, como: tipo de atividade no
interior do imóvel, tipo de vestimentas, número de ocupantes, idade, sexo e etc.
Já o desempenho térmico depende de diversas características da edificação,
tais como: materiais constituintes, orientação solar, clima e topografia locais e
etc. Quando adequado, o desempenho térmico também contribui para a
economia de energia (CBIC, 2013).
Quando um projeto de um edifício não leva em consideração o clima
local e as estratégias de adaptação ao meio, ele é afetado diretamente no seu
desempenho térmico. A análise do desempenho térmico da edificação ainda na
fase de projeto é um dos fatores mais importantes, pois permite verificar se as
condições internas da edificação estão adequadas aos parâmetros de conforto
térmico desejáveis ou aceitáveis. Caso as condições internas venham a ser
desfavoráveis, o projeto edificado pode sofrer ajustes para apresentar um
desempenho térmico satisfatório (SOUZA; AMPARO; GOMES, 2011). Nos dias
atuais existem diversas tecnologias para o melhoramento da sensação térmica
do ambiente.
Além disso, quando se trata de edifícios de interesse social, geralmente,
há um descaso com conforto, devido à alta demanda e ao baixo custo,
dificilmente,

ocorre

preocupação

quanto

aos

materiais

e

estratégias

bioclimáticas voltadas para o clima local. Para combater a má qualidade das
edificações, se faz importante o estudo e o entendimento do desempenho
necessário para esses projetos e como melhorar as novas unidades
habitacionais a serem construídas (ARANTES, 2013). E há um elevado número
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de unidades de interesse social sendo executadas e são nelas onde,
geralmente, os moradores são os que possuem menores condições de
utilização de meios artificiais para atingir o conforto térmico.
Em 2013, entrou em vigor a versão atual da NBR 15575 (ABNT, 2013),
importante e indispensável marco para a modernização tecnológica da
construção brasileira e melhoria da qualidade das habitações, segundo a
Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC, 2013). Como norma de
desempenho, visa atender às necessidades do usuário e às condições de
exposição, apresentando, para isto, Requisitos de Desempenho, Critérios de
Desempenho e respectivos Métodos de Avaliação.
No Brasil, as normas técnicas que tratam desse tema são a NBR 15575
(ABNT, 2013) – Edificações Habitacionais – Desempenho e a NBR 15220
(ABNT, 2005) – Desempenho térmico de edificações.
De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), a avaliação de
desempenho térmico pode ser feita de forma simplificada, com base em
propriedades térmicas das fachadas e das coberturas, ou por simulação
computacional, onde, simultaneamente, todos os elementos e fenômenos
intervenientes são considerados.
De acordo com Lamberts et al. (2014), quando o comportamento térmico
da edificação é comparado com parâmetros de referência, tem-se uma
avaliação do desempenho térmico. Para isso, é necessário considerar que a
quantidade de calor ganho ou perdido através das fachadas de um edifício não
depende apenas do material de construção usado para sua proteção, mas
também das condições ambientais que o rodeiam. Dessa forma, o fluxo de
energia através das superfícies externas (paredes e cobertura) e aberturas
existentes (superfícies envidraçadas), bem como as condições de exposição à
insolação e à ventilação, são os principais fatores determinantes do
desempenho térmico de uma residência.
Além disso, a NBR 15575 (ABNT, 2013) emprega o conceito de zona
bioclimática e os cálculos dos parâmetros térmicos determinados pela NBR
15220 (ABNT, 2005). Zonas bioclimáticas (ZB) são regiões geográficas
relativamente homogêneas quanto aos elementos climáticos que interferem
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nas relações entre ambiente construído e conforto humano (ABNT, 2005). O
Brasil foi subdividido em oito zonas, cujas exigências climáticas deve reunir
propriedades térmicas que atendam às exigências de desempenho térmico,
considerando-se a zona bioclimática do local.
Nesse contexto, estudos já foram realizados, dentre os quais, é possível
citar: Mattos (2015) que avaliou o desempenho térmico de habitações
populares na microrregião de Guaratinguetá-SP, utilizando métodos teóricos e
experimentais, conforme os critérios de desempenho da norma brasileira NBR
15575 (ABNT, 2013). Foram avaliadas sete edificações, nos períodos de verão
e inverno, sob condições reais de utilização, as quais apresentaram
desempenho insatisfatório pelo método de cálculo, sendo necessário proceder
com o método de medição de campo, para a avaliação final de desempenho
térmico; Iskandar et al. (2019) que analisaram o desempenho térmico de
principais materiais de vedação vertical e de cobertura usados em um projeto
padrão Minha Casa Minha Vida comparando-os com o custo, a fim de
encontrar o modelo de mais baixo custo para este tipo de edifício sem
prejudicar o desempenho térmico. Os resultados apontaram para a melhor
relação custo-benefício, correspondente ao sistema com paredes de solo
cimento e sem forro. Escandón et al. (2019) avaliaram as condições de
conforto térmico e consumo de energia em casos específicos de habitação de
interesse social no sul da Espanha, sob um clima severo de verão. Os
resultados mostram desconforto térmico durante uma alta porcentagem de
horas ocupadas, principalmente devido ao clima severo e ao uso inadequado
de medidas passivas, como ventilação noturna natural e proteção solar. Essa
situação piora com o uso limitado de sistemas de refrigeração locais devido a
restrições financeiras; e Moore et al. (2019) analisaram mais de 187.000
certificados NatHERS (esquema australiano de classificação energética de
residências) de 2016 a 2018, constatando que 81,7% das moradias são
projetadas apenas para atender aos padrões mínimos energéticos e térmicos e
98,5% ficam abaixo do ideal econômico e ambiental.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho
térmico de um conjunto habitacional de interesse social, localizado na Zona
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Bioclimática 2 (ZB2), segundo critérios da norma técnica NBR 15575 (ABNT,
2013) - Edificações habitacionais – Desempenho e, por se tratar de uma HIS,
também da NBR 15220 (ABNT, 2005) – Desempenho Térmico de Edificações.

2 DESENVOLVIMENTO

O objeto de estudo foi o projeto de uma habitação de interesse social
multifamiliar, que atente às especificações do Programa “Minha casa Minha
Vida” – MCMV, implantado na cidade de Pelotas/RS, por uma empresa local,
aqui denominada de A. Pelotas está situada na zona bioclimática 2 (ZB2),
assim como grande parte do estado do Rio Grande do Sul.
Dentro do empreendimento são 11 blocos, com 5 pavimentos tipo. São 4
apartamentos por pavimento, totalizando 220 unidades habitacionais (UH), das
quais 8 são destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE). Cada
apartamento possui área privativa de 47,5 m² de área útil e 41,0 m² para os
PNE. Todas as unidades habitacionais possuem 2 dormitórios, banheiro, sala
de estar/jantar, cozinha/área de serviço e circulação. As figuras 1 e 2
apresentam, respectivamente, a implantação do empreendimento e a planta
baixa do apartamento tipo.
O empreendimento também conta com salão de festas, guarita, 3
playgrounds, academia ao ar livre, horta comunitária, área recreativa,
churrasqueiras cobertas, “chimarródromo” e área para recreação infantil
coberta, totalizando 11.881,87 m² de área construída.
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Figura 1 – Implantação do empreendimento

Fonte: Empresa A.
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Figura 2 – Planta baixa do Apartamento Tipo

Fonte: Empresa A.

2.1 Avaliação de desempenho térmico
A avaliação de desempenho térmico, de acordo com a NBR 15575
(ABNT, 2013), prevê dois procedimentos normativos: simplificado e simulação
computacional, apresentados no fluxograma da Figura 3. Os níveis de
desempenho mínimo, intermediário e superior servem de parâmetro para
atender as exigências dos usuários quanto ao conforto térmico.
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Figura 3 – Métodos de avaliação do desempenho térmico segundo NBR15575/2013

Fonte: Adaptado de Câmara Brasileira Da Indústria Da Construção (2013).

Também pode ser feita medição in loco, com utilização de aparelhos de
medição para o levantamento dos dados para posterior análise, porém essa
avaliação tem apenas caráter informativo.
Pelo procedimento simplificado, a edificação deve atender aos requisitos
e critérios para os sistemas de vedação e coberturas, conforme as partes 4 e 5
da NBR 15575 (ABNT, 2013). Para os casos em que a avaliação de
transmitância térmica e capacidade térmica, avaliadas pelas normas em
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questão, resulte insatisfatória, deve-se avaliar o desempenho térmico da
edificação como um todo, pelo método da simulação computacional.

2.1.1 Método Simplificado

Segundo a NBR 15575-4 (ABNT, 2013) as vedações verticais são partes
da edificação habitacional que limitam verticalmente a edificação e seus
ambientes, como as fachadas e as paredes ou divisórias internas. Além de
isolação térmica, também exercem outras funções, tais como isolação acústica,
estanqueidade à água, e até estrutural, devendo atender a NBR 15575-2
(ABNT, 2013). A cobertura, de acordo com a NBR 15220-5 (ABNT, 2005), é o
conjunto de elementos dispostos no topo da construção, com as funções de
assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger demais
sistemas da edificação habitacional ou elementos e componentes da
deterioração por agentes naturais, e contribuir positivamente para o conforto
termoacústico da edificação habitacional.
Para a ZB2, de acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013) e a NBR 15220
(ABNT, 2005), os valores limites admissíveis de transmitância térmica (U) das
coberturas e das paredes externas, assim como a capacidade térmica (CT) das
paredes externas são apresentados na Tab. 1.
Tabela 1 – Propriedades térmicas de paredes externas e cobertura para a ZB2.

Propriedade térmica
Capacidade térmica (CT)
Transmitância térmica (U)
Atraso térmico (ϕ)
Fator de calor solar (FCS)

Componente
Parede
Cobertura
Parede
Cobertura
Parede
Cobertura
Parede
Cobertura

NBR 15220
CT ≥ 130
U ≤ 3,00
U ≤ 2,00
ϕ ≤ 4,30
ϕ ≤ 3,30
FCS ≤ 5,00
FCS ≤ 6,50

NBR 15575
CT ≥ 130
U ≤ 2,50
U ≤ 2,30
-

Fontes: NBR 15575 (ABNT, 2013) e NBR 15220 (ABNT, 2005).

Os procedimentos de cálculo da transmitância térmica e capacidade
térmica de elementos de vedação são determinados pela NBR 15220 – 2
(ABNT, 2005).
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Além dos requisitos definidos na Tab. 1, as edificações devem
apresentar esquadrias com dimensões adequadas para proporcionar a
ventilação dos ambientes. De acordo com a NBR 15220-2 (ABNT, 2005), os
ambientes de permanência prolongada (salas, cozinhas e dormitórios) devem
ter aberturas para ventilação com áreas que atendam também à legislação
específica do local da obra, incluindo Códigos de Obras e Códigos Sanitários.
Segundo o Código de Obras da cidade de Pelotas - RS, é necessário que as
aberturas para ventilação dos ambientes de permanência prolongada seja 1/12
da área do piso, que em termos percentuais tem o valor de 8,33%. Caso o local
de implantação da obra não contenha exigências para aberturas, a norma de
desempenho fornece valores a serem adotados, conforme Tab. 2.
Tabela 2 – Área mínima de ventilação em dormitórios e salas de estar

Nível de
Desempenho
Mínimo

Zonas 1 a 7 – Aberturas médias

Zona 8 – Aberturas grandes

A ≥ 7% da área de piso

A ≥ 12% da área de piso - Região
Norte
A ≥ 8% da área de piso - Região
Nordeste e Sudeste

Fonte: NBR 15575 (ABNT, 2013)

Como as recomendações da NBR 15575 (ABNT, 2013) são mais rígidas
que a do Código de Obras da cidade de Pelotas, foi avaliado se as aberturas
possuem aberturas para ventilação maiores ou iguais à 7%.

2.1.2 Método por simulação computacional

No método por simulação, para o período de verão, a NBR 15575
(ABNT, 2013) estabelece que a edificação deve apresentar em seu interior
condições térmicas melhores ou iguais às do ambiente externo à sombra. Para
o período de inverno, as edificações localizadas nas zonas bioclimáticas 1 a 5
devem apresentar condições térmicas melhores que do ambiente externo. Nas
zonas 6, 7 e 8 não é necessário realizar avaliação de desempenho térmico
para inverno. O nível para aceitação é o mínimo (M), porém, a norma também
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apresenta os limites para os níveis de desempenho intermediário (I) e superior
(S) para maior conforto dos usuários.
O software EnergyPlus é indicado para a simulação e foi adotado neste
trabalho. Outros programas de simulação podem ser utilizados, desde que
permitam a determinação do comportamento térmico de edificações sob
condições dinâmicas de exposição ao clima, sendo capazes de reproduzir os
efeitos de inércia térmica e sejam validados pela ASHRAE Standard 140.
(CBIC, 2013)
No que se refere à ventilação, deve-se utilizar uma condição “padrão” de
1 renovação de ar por hora do ambiente.
Caso não atenda os critérios estabelecidos para o verão nas condições
anteriormente citadas, deve ser executada simulação com as seguintes
alterações (CBIC, 2013):


Ventilação – configuração da taxa de ventilação de cinco renovações
do volume de ar do ambiente por hora (5,0 ren/h – janela totalmente
aberta) e janelas sem sombreamento;



Sombreamento – introdução de proteção solar externa ou interna da
janela com dispositivo capaz de cortar no mínimo 50% da radiação
solar direta que entraria pela janela, com taxa de uma renovação do
volume de ar do ambiente por hora (1,0 ren/h);



Ventilação e sombreamento – combinação das duas estratégias
anteriores, ou seja, inserção de dispositivo de proteção solar e taxa
de renovação do ar de 5,0 ren/h.

Para as edificações nas zonas bioclimáticas 2 e 3, o nível mínimo de
desempenho é atendido se a temperatura máxima do ar interno for menor ou
igual à temperatura máxima do ar externo. Para níveis melhores a temperatura
interna deve ser menor que a externa em pelo menos 2 °C, para intermediário
e 4 °C para superior.
É importante destacar que a alimentação do programa tem que ser feita
com dados fieis às propriedades térmicas dos materiais, obtidos por ensaios
(Tabela 11.1 — Métodos de medição de propriedades térmicas de materiais e
elementos construtivos da NBR 15575-1 (ABNT, 2013)) ou os obtidos na norma
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NBR 15220-2 (ABNT, 2005). Serão necessários dados relativos ao calor
específico, condutividade térmica, densidade de massa aparente, emissividade,
absortância à radiação solar, características fotoenergéticas (vidros) e
resistência ou transmitância térmica de elementos. A análise da edificação no
dia típico de verão e inverno deve ser feita sem cargas internas.
É possível realizar a simulação energética dentro do software
EnergyPlus, com base numa metodologia de três passos. Primeiro, é
necessário criar o modelo no programa, introduzir os vários dados que definem
o edifício. Em segundo, o programa roda a simulação, calculando o proposto
pelo usuário, considerando um arquivo de dados climáticos representativo do
local. Por último, analisam-se os resultados e tiram-se as conclusões,
elaborando, se for o caso, análises de sensibilidade das várias variáveis
inerentes ao edifício.
Para a criação da geometria do modelo foi utilizado o SketchUp Make
2017 em conjunto do plugin Legacy Openstudio 2.7.0. A versão do software
EnergyPlus utilizada foi a 8.1.105.
O programa EnergyPlus efetua seus cálculos tendo sido definida a
geometria, os elementos construtivos, os padrões de ocupação e de uso
(schedules), as cargas térmicas e os sistemas de condicionamento de ar
(natural e/ou artificial). Os dados são colocados e modificados em um arquivo
*.idf (input data file). Para rodar as simulações, se utiliza o arquivo *.idf em
conjunto de um arquivo climático *.epw (EnergyPlus Weather File); Após as
simulações rodarem, os dados de saída são gerados em um formato *.csv
(comma separated variable), o qual pode ser visualizado e modificados por
outros programas de edição de planilhas, como o Microsoft Excel.
Para a realização das simulações computacionais, algumas informações
de entrada devem ser fornecidas ao programa. Tendo em vista que os dados
do projeto se referem a uma residência, localizada na cidade Pelotas - RS,
foram utilizadas variáveis de entrada correspondentes à cidade de Pelotas. Foi
considerado como dia de verão típico para a análise o dia 23 de janeiro e como
dia de inverno típico o dia 19 de julho.
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Na construção geométrica do modelo dentro do programa, deve-se
considerar cada ambiente da residência como uma zona térmica. Dentro de
cada zona térmica deve ser reproduzida todas as dimensões e características
de cada cômodo da habitação, tais como aberturas, pé direito, materiais de
toda envoltória, etc. Para a simulação, o apartamento (ver Fig. 2) foi dividido
em 4 zonas térmicas (ZT), sendo estas: Sala + Cozinha (ZT 1), Dormitório 1
(ZT 2), Dormitório 2 (ZT 3) e Banheiro (ZT 4), como indicado na Fig. 3.
Figura 3 -- Zonas térmicas do modelo estudado

Fonte: Autor.

As paredes externas do edifício em estudo são em blocos cerâmicos
estruturais (14 x 19 x 29 cm), com espessura total de 19 cm, sendo 14 cm do
bloco, 2,5 cm de reboco interno e 2,5 cm de reboco externo, pintura de cor
clara (Fig.4). As propriedades térmicas são: absortância de 0,30, transmitância
total da parede de 1,97 W/m²K e capacidade térmica de 301,2 kJ/m².K.
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Figura 4 -- Paredes externas do edifício.

Fonte: Autor.

A cobertura do edifício é composta por pré-laje, com espessura total de
12 cm, rebocada internamente; telhas de fibrocimento, 0,7 cm, com absortância
de 0,8 (Fig. 5). Em relação às propriedades térmicas, os dados são os
seguintes: transmitância térmica de 1,93 W/m²K, capacidade térmica de 106 kJ/
m².K e atraso térmico de 3,6 horas (INMETRO, 2017).
Figura 5 -- Cobertura do edifício.

Fonte: Adaptado de Portaria INMETRO Nº 50 - Anexo V (2017).
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O piso do banheiro e da cozinha é revestido de cerâmica esmaltada e os
demais cômodos de piso flutuante.
As janelas possuem vidro simples de 3 mm de espessura, com
persianas nos dormitórios, porém só será considerado o sombreamento e as
propriedades térmicas da persiana em uma das simulações.
O programa deverá simular todos os cômodos de permanência
prolongada no edifício, usando como ambiente de análise um cômodo na
extremidade da edificação (duas paredes de fachada) e com a orientação
geográfica mais crítica para a situação térmica imposta. Portanto, no caso da
análise de verão, é pedido uma janela do cômodo voltada para oeste e a outra
parede exposta voltada para norte; caso não seja possível, o ambiente deve
ter, pelo menos, uma janela voltada para oeste. No caso de análise de inverno
é pedido uma janela do cômodo voltada para sul e a outra parede exposta
voltada para leste; caso não seja possível, o ambiente deve ter, pelo menos,
uma janela voltada para sul (CBIC, 2013). Por se tratar de um edifício multipiso
é necessário, além destas especificações, utilizar uma unidade do último andar
com cobertura exposta
Portanto os apartamentos analisados foram os de orientação noroeste
para o verão e o sudeste para o inverno, do 5º pavimento do empreendimento.
A análise foi feita especificamente para o dormitório de casal (Dormitório 2). O
posicionamento em relação ao norte dos apartamentos foi feito através da
planta de implantação do empreendimento (ver fig. 1) e é demonstrado na
figura 3.
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Figura 6 – Cômodo analisado: Dormitório 2.

Fonte: Autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos tópicos a seguir, são verificados e analisados os resultados dos dois
procedimentos normativos descritos na NBR 15575 (ABNT, 2013). Em sua
sequência uma breve discussão destes resultados é apresentada.

3.1 Método Simplificado

A Tabela 3 apresenta um resumo dos valores limites mais exigentes das
propriedades térmicas para parede e cobertura, além dos valores calculados e
da indicação se estão ou não atendidos pelo projeto original do edifício.
De forma semelhante, a Tab. 4 mostra uma avaliação em relação às
áreas de abertura para ventilação dos ambientes.

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Paranaguá, PR, v.5, n.5, p. 276-01, 276-24,2020.
DOI: 10.21575/25254782rmetg2020vol5n51358

17

Tabela 3 – Avaliação das propriedades térmicas de parede e cobertura para a ZB2
segundo a ABNT NBR 15575/2013 e NBR 15220/2005

Capacidade térmica (CT)
Transmitância térmica (U)
Atraso térmico (ϕ)
Fator de calor solar (FCS)

Componente

Exigido

Calculado

Atende?

Parede

CT ≥ 130

301,207

Sim

Cobertura

Não é exigido

-

-

Parede

U ≤ 2,5

1,97

Sim

Cobertura

U ≤ 2,0

1,93

Sim

Parede

ϕ ≤ 4,3

4,7

Não

Cobertura

ϕ ≤ 3,3

3,6

Não

Parede

FCS ≤ 5

2,3617

Sim

Cobertura

FCS ≤ 6,5

6,176

Sim

Fonte: Autor.

Tabela 4 – Avaliação da área de ventilação para a ZB2, segundo a ABNT NBR
15575/2013

Ambiente

Área de
janela
(100%)

Área de
ventilação
(45%)

Área útil do
ambiente

%
Ventilação
(>7%)

Atende
?

Sala +
Cozinha

3,12

1,404

18,85

7,45%

Sim

Dormitório 1

1,68

0,756

8,26

9,15%

Sim

Dormitório 2

1,68

0,756

8,45

8,95%

Sim

Fonte: Autor.

De acordo com os resultados apresentados na Tabs. 3 e 4, é visível que
os componentes do edifício atendem à norma NBR 15575(ABNT, 2013), pois
possuem transmitância térmica menor que o limite exigido e a capacidade
térmica da parede é maior que a estabelecida. Ao avaliar o percentual de
ventilação de todos os ambientes da casa, percebe-se que todos cumprem
com o exigido que é 7% da área útil do ambiente. A única propriedade que não
atende à norma NBR 15220(ABNT, 2005) é o atraso térmico da parede e da
cobertura, porém o mesmo não é levado em consideração na NBR
15575(ABNT, 2013).
Assim, considerando o método Simplificado, o edifício atinge nível
mínimo de desempenho térmico exigido pela NBR 15575 (ABNT, 2013).
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3.2 Método por Simulação Computacional

São apresentados e analisados os resultados de desempenho térmico
por meio de simulação, obtidos no programa EnergyPlus como explicado
anteriormente.
A Tabela 5 e as Figuras 7 e 8 apresentam os resultados das
temperaturas internas resultantes das simulações, confrontadas com a
temperatura externa, para os dias típicos de verão e de inverno. Os valores
grifados na tabela correspondem à temperatura crítica de análise da
temperatura, ou seja, o valor mínimo da temperatura do ar interior no inverno
deve ser maior ou igual à temperatura mínima externa acrescida de 3 °C e no
verão a temperatura interna do ambiente deve ser menor que a temperatura
externa (Zona Bioclimática 2).
Tabela 5 – Temperaturas simuladas para o Dia de Projeto – Verão e Inverno

Horas Dia
de Projeto
(h)

Temperatura Ext.
Verão (°C)

Simulação
Verão(°C)

Temperatura Ext.
Inverno (°C)

Simulação
Inverno (°C)

01:00

27,25

29,59

5,93

10,57

02:00

26,75

29,40

5,55

10,45

03:00

26,40

29,21

5,28

10,34

04:00

26,09

29,02

5,04

10,23

05:00

25,84

28,84

4,85

10,12

06:00

25,87

28,68

4,87

10,03

07:00

26,38

28,57

5,26

9,98

08:00

27,71

28,57

6,29

10,01

09:00

29,59

28,67

7,73

10,10

10:00

31,43

28,88

9,15

10,21

11:00

33,07

29,17

10,41

10,33

12:00

34,32

29,45

11,37

10,47

13:00

35,24

29,64

12,08

10,61

14:00

35,88

29,80

12,57

10,75

15:00

36,10

29,94

12,74

10,89

16:00

35,74

30,05

12,46

10,99
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17:00

35,00

30,15

11,89

11,06

18:00

34,05

30,24

11,16

11,08

19:00

32,71

30,27

10,13

11,06

20:00

31,40

30,26

9,12

11,00

21:00

30,38

30,21

8,34

10,93

22:00

29,45

30,12

7,63

10,85

23:00

28,64

29,99

7,00

10,75

00:00

27,91

29,83

6,44

10,64

Fonte: Autor

Figura 7 – Temperaturas para o Dia de Projeto de Verão

Fonte: Autor
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Figura 7 -- Temperaturas para o Dia de Projeto de Inverno

Fonte: Autor

Dentro dos horários mais críticos dos dias típicos de verão e inverno é
possível identificar desempenho positivo da edificação, sendo que a mesma
atende as exigências da NBR 15575 (ABNT, 2013).

No dia de projeto de

verão, a temperatura externa crítica é 36,1 °C enquanto a temperatura interna é
29,94 °C, possuindo uma diferença de 6,16 °C, atingindo o nível superior, que
exige a diferença de temperatura interna menor ou igual à 4°C em relação à
temperatura externa. Já no dia de projeto de inverno, a temperatura externa
crítica é 4,85 °C enquanto a temperatura interna é 10,12 °C, possuindo uma
diferença de 3,96 °C de temperatura, assim atingindo o nível mínimo da norma,
que exige a diferença de temperatura interna maior à 3°C em relação à
temperatura externa.
Nos dias simulados é possível observar uma pequena amplitude térmica
do ambiente, devido á inercia térmica do bloco cerâmico estrutural utilizado. A
alta capacidade térmica dos fechamentos analisados tem reflexo direto no
expressivo amortecimento da onda térmica. No inverno, esse fato favorece no
período noturno, elevando as temperaturas mínimas, mas desfavorece durante
o dia, pois reduz as temperaturas máximas. No verão, o comportamento
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térmico é favorecido nos horários mais quentes, pois as temperaturas máximas
são reduzidas, mas nos horários mais frescos da noite, as temperaturas no
interior são superiores devido ao calor acumulado nas paredes com alta
capacidade térmica durante o dia. Esse fato pode ser compensado caso haja a
possibilidade de ventilação noturna.
Como observado em Santos et al (2013), a adoção de apenas um dia
para a simulação, seja o dia típico de verão ou de inverno, são insuficientes e
inadequados. Eles demonstram quando há a ampliação do período de análise,
há oscilações nas classificações de desempenho térmico. Por exemplo,
ausência de cargas térmicas e usuários dentro dos ambientes influencia
diretamente nas simulações de desempenho térmico. Com a desconsideração
desses fatores, gera uma distorção dos resultados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As habitações devem proporcionar aos seus usuários conforto e
segurança durante sua vida útil. Devido a isso, o estudo de condições capazes
de garantir que as edificações apresentem um conforto térmico adequado vem
crescendo e se tornando cada vez mais necessário. Para tal, estudou-se a
forma como a NBR 15575 (ABNT, 2013) aborda o conceito de desempenho
térmico e os requisitos para alcançá-lo.
Sendo assim, dentro do presente trabalho foi possível desenvolver um
estudo sobre o desempenho térmico de um conjunto habitacional situado na
zona bioclimática 2 segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013) e também concluir
que o objeto de estudo possui valores satisfatórios de capacidade térmica e
transmitância, tanto para a parede, quanto para a cobertura utilizadas, segundo
o método simplificado. As janelas possuem área de abertura mínima para
atender

a

norma.

Portanto,

a

aplicação

do

método

por

simulação

computacional não seria necessária.
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E ao se analisar as simulações do edifício, o mesmo atende o
desempenho mínimo estabelecido pelo método de simulação computacional
(dias típicos de verão e inverno).
Dentro dos resultados verificou-se que o procedimento simplificado pode
ser uma ferramenta rápida, de baixo custo e bastante acessível, porém que
pode apresentar algumas incertezas nos seus resultados visto que se detém
apenas a sistemas de cobertura e paredes de fachada, não considerando a
interação dos sistemas que compõem a edificação. Já para a realização da
avaliação pelo procedimento de Simulação Computacional o software
EnergyPlus apresenta-se como ótima ferramenta nesse tipo de análise, porém
existe a necessidade de conhecer e saber utilizar o software, não sendo um
método tão trivial.
Tendo em vista que conforto térmico tem uma definição subjetiva para
cada pessoa, há uma necessidade em associar o desempenho térmico com as
demandas do corpo humano. Sendo assim, não existe garantia nenhuma de
conforto térmico em uma edificação que possui desempenho térmico perante a
NBR 15575 (ABNT, 2013), já que as temperaturas internas são comparadas
apenas com as externas, podendo assim uma edificação cumprir a norma e
não oferecer conforto e condições de habitabilidade.
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