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DE VARGAS, L. M. Simulação de residência visando conforto térmico e consumo 

de ar condicionado . 2013. 15 folhas. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso 

em Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 
 
RESUMO 
 
Tendo como ponto de partida a crescente demanda de energia elétrica no Brasil 

e o lento investimento na busca de alternativas viáveis para suportar essa demanda, 
percebe-se que alternativas que reduzam o consumo de energia elétrica são 
extremamente importantes. Nesse trabalho, avaliaram-se alternativas construtivas 
(coloração de telhado, uso de manta de isolamento térmico, coloração de paredes, 
espessura de vidros, uso de películas nos vidros e ventilação de ático) para a construção 
de uma residência objetivando a redução do consumo de energia elétrica decorrente do 
uso do ar condicionado. A análise dos resultados demonstrou que a combinação das 
melhores características construtivas avaliadas gerou uma redução de 
aproximadamente 8,5% no consumo de energia elétrica ao longo de um ano. Essa 
redução, no caso avaliado, representou uma economia anual de aproximadamente R$ 
380,00. 

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Conforto térmico, ar condicionado, simulação de residência, 

EnergyPlus, consumo de energia. 
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DE VARGAS, L. M. Residence simulation looking for thermal comfort an d air 
conditioning consumption  2013. 15 folhas. Monografia (Trabalho de Conclusão do 
Curso em Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 
 
SUMMARY 

 
Taking as starting point the growing electricity demand in Brazil and slow 

investment in the research for possible alternatives to support this demand, it is clear 
that alternatives to reduce the consumption of electricity are extremely important. In this 
thesis, we evaluated constructive alternatives (roof color, use of thermic isolation blanket, 
wall colors, glass thickness, use of films on windows and attic ventilation) for the 
construction of a residence aiming the decrease of electricity consumption resulted from 
the use of air conditioning. The results analysis demonstrated that the combination of 
the best constructive characteristics evaluated, generated a decrease of approximately 
8.5% in electricity consumption over a year. This decrease, in the evaluated case, 
represented an annual saving of R$ 380,00. 

 
 
 
KEYWORDS: Thermal comfort, air conditioning, residence simulation, 

EnergyPlus, energy consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido a crescente demanda de energia elétrica, a ineficiência do setor público 
em implementar novas fontes de energia e o constante aumento do custo da energia 
buscou-se através desse estudo analisar alternativas para conforto térmico e redução 
do consumo de ar condicionado através de alterações construtivas de uma residência 
situada na cidade de Arroio dos Ratos, utlizando arquivos climáticos da cidade de Porto 
Alegre (mais próxima disponível). Dentre as alterações construtivas aplicou-se alteração 
da coloração das paredes, mudança da coloração do telhado, introdução de manta de 
isolamento térmico no forro, alteração da coloração e espessura de vidros em aberturas 
e também a ventilação de ático. 

 
 

2. OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES 

No momento em que iniciou o estudo do projeto arquitetônico e funcional 
de sua residência, o graduando buscou utilizar a oportunidade para colocar em 
prática os conceitos de engenharia que havia adquirido ao longo do curso de 
engenharia mecânica, principalmente o que estudou sobre climatização. 

Dessa forma, buscou estudar as melhores combinações de características 
construtivas para melhoras o conforto térmico na residência bem como reduzir o 
uso de ar condicionado e, consequentemente, o consumo de energia elétrica. 

Assim, estabeleceu-se como principais objetivos a melhoria do conforto 
térmico e a redução do consumo de energia elétrica. 

 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este trabalho visou avaliar características construtivas aplicáveis à arquitetura da 
residência em questão. No intuito de buscar informações relevantes para o estudo, 
foram buscados trabalhos anteriormente desenvolvidos e verificou-se que situações 
aplicadas a outros tipos de construções e edificações tiveram resultados que guiaram o 
desenvolvimento desse trabalho. Priorizou-se simulações de efeito térmico e energético 
nos mais variados tipos de edificações e fazendo uso da mesma ferramenta de 
simulação que utilizou-se no presente trabalho. 

Carotenuto, 2009, analisou o prédio do Instituto de Química, Campus Central, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul buscando identificar se os equipamentos 
de ar condicionado utilizados no edifício. Constatou que os aparelhos estavam 
subdimensionados e que nem todos os ambientes condicionados atendiam as faixas de 
temperatura de conforto térmico. Também pode identificar que os equipamentos 
presentes em uma edificação são os principais responsáveis pelo consumo de energia 
em uma edificação. Além dos equipamentos, a iluminação e o aparelho de ar 
condicionado aparecem como outros grandes consumidores de energia. Dessa forma, 
observou-se a necessidade de avaliar com extrema atenção as variáveis inseridas na 
simulação computacional referentes aos equipamentos utilizados. 

Ferronato, J. L. H., 2011 analisou o prédio da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Utilizou a metodologia comparativa entre 
diversas melhorias aplicadas em relação a um modelo base. Foram analisados diversos 
tipos de alterações e melhorias dentre as quais contemplavam o controle de iluminação, 
sombreamento externo, uso de prateleiras de luz e também películas nos vidros. Por 
fim, concluiu-se que a utilização de controle de iluminação, utilização de películas e 
sombreamentos na fachada externa fazia-se possível melhorar o conforto térmico e a 
redução do consumo de energia elétrica. A metodologia utilizada por Ferronato foi 
tomada como base para desenvolvimento deste trabalho porém as melhorias propostas 

vii 
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não eram aplicáveis de modo prático a uma residência, exceto o uso de películas nos 
vidros, e não foram consideradas.  

Stein, T.S., 2011, avaliou um edifício da cidade de Porto Alegre, buscando 
economia de energia e conforto térmico.  Concluiu que vidros de alto desempenho em 
combinação com a substituição do sistema de ar condicionado pode resultar em um 
melhor conforto térmico e, por consequência, uma redução no consumo de energia 
elétrica. Baseando-se nesse caso, buscou-se avaliar o uso de outras opções de vidros 
aplicáveis a residências e que fossem comuns no mercado.  

Matos, M., 2007, analisou o desempenho térmico de residências na cidade de 
Florianópolis utilizando ventilação natural e utilizou o método grau-hora para avaliar o 
conforto térmico. Constatou que telhados com coloração clara melhorou o desempenho 
térmico da residência avaliada e que o sombreamento de janelas é uma alternativa 
eficaz para a redução das temperaturas internas durante o período do verão.  

Em nenhum dos outros estudos avaliou-se residências no Rio Grande do Sul, nem 
mesmo os efeitos referente a coloração de paredes, bem como ventilação de ático 
(sótão). Dessa forma, buscou-se abordar possíveis alterações construtivas visando 
encontrar um número maior de parâmetros que possibilite outros tipos de alterações 
construtivas que também provessem melhoria no conforto térmico. 

 
 

4. FERRAMENTAS DE DESENHO, ANÁLISE E SIMULAÇÃO 

O desenvolvimento de todos os desenhos em três dimensões foram efetuados 
com o auxílio da ferramenta SketchUp 8 (2013) que é desenvolvida pela empresa AT 
Last Software. Atrelado paralelamente ao SketchUp 8, utilizou-se o plugin OpenStudio 
que possibilita a especificação das condições de contorno, que serão utilizadas para 
simulação computacional,  através de uma interface amigável e de fácil visualização. 
Por fim, utilizou-se a ferramenta EnergyPlus para simular a residência utilizando as 
condições de contorno especificadas, além de diversos outros parâmetros. 

 
 

5. METODOLOGIA DE ESTUDO 

Primeiramente, desenvolveu-se um modelo base chamado de Casa Base 
constituída por diversas características construtivas que foram usadas como base 
comparativa. Depois analisou-se treze alternativas de melhoria e as comparou com o 
modelo base. Subsequentemente criou-se um modelo onde se obtinha os melhores 
resultados, esse modelo foi chamado de Casa Melhorada. 

Por fim, aplicou-se ar condicionado no modelo construtivo Casa Base e no modelo 
construtivo Casa Melhorada e comparou-se o efeito no consumo de energia elétrica 
entre os dois modelos.      

Na figura 4.1 apresenta-se o fluxograma da metodologia aplicada para 
desenvolvimento do estudo. 
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Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia aplicada no desenvolvimento do estudo. 
 
 

6. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O método de análise para verificação da melhoria do conforto térmico foi o 
método Graus-Hora. O método consiste no somatório das diferenças de 
temperaturas horárias quando a mesma encontra-se acima ou abaixo de uma 
determinada faixa de temperatura. Essa faixa de temperatura é definido como 
faixa de conforto térmico e que no presente trabalho estabeleceu-se que a faixa 
de conforto térmico seria de 19ºC a 28ºC. 
 
 
7. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

7.1. ARQUIVO CLIMÁTICO 

A cidade onde se construiu efetivamente a residência foi Arroio dos Ratos que se 
situa a 54km de Porto Alegre e é pertencente a sua região metropolitana. Devido a 
inesistência de um arquivo climático para essa cidade, optou-se pela utilização do 
arquivo climático da cidade mais próxima, sendo Porto Alegre a escolhida. 

O arquivo climático utilizado fornece dados metereológicos como umidade, 
temperatura do ar, radiação solar, direção e velocidade do vento entre outros 
apresentando os dados em medições horárias por um período de um ano. 

A figura 5.1.1 apresenta a evolução da temperatura de bulbo seco externa para a 
cidade de Porto Alegre ao longo de um ano. 

 

Casa Base

Estudo 
Melhorias

Ventilação Ático Cor Telhado

Sem manta 
isolamento

Cor clara

Cor escura

Cor aluminizada 

Com manta 
isolamento

Cor clara

Cor escura

Cor aluminizada

Parede

Cor clara

Cor escura

Vidros

Espessura 4mm 
e Película

Visibilidade 44%

Visibilidade 66%

Visibilidade 88%

Espessura 6mm

Casa Melhorada 
Sem AC

Casa Melhorada 
e Casa Base Com 

A.C.
Comparativo
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Figura. 5.1.1 – Evolução da temperatura de bulbo seco ao longo de um ano em 

Porto Alegre 
 
 

7.2. DIAS DE PROJETO 

Em estudo onde utiliza-se ar condicionado para climatização de um ambiente faz-
se necessário a utilização dos dias de projeto definidos por norma da ASHRAE, 2005, 
que estabelece como ponto de corte 0,4% das horas do ano com maior disperção em 
relação a média. Dessa forma, despresa-se 35 horas ao longo de um ano inteiro. A 
tabela 5.2.1 apresenta todos os dados referentes aos dias de projeto considerados. 

 
Tabela 5.2.1 – Dados de entrada referentes aos dias de projeto utilizados na 

simulação. 
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7.3. PROJETO ARQUITÊTONICO 

A residência possui 94 metros quadrados de área fechada, contando com um 
dormitório com suíte e closet, uma sala de estar, uma sala de jantar, um mezanino na 
parte superior à sala de estar, um banheiro social e uma cozinha. A região da cozinha, 
sala de estar, sala de jantar e mezanino foi modelada como uma única grande zona pois 
todas essas dependências não são separadas fisicamente e logo os resultados 
pareceriam distorcidos. 

A figura 5.3.1 apresenta uma vista isométrica da residência e das construções da 
vizinhança, além de identificar os efeitos de sombreamento que os mesmo geram sobre 
a residência em análise. A planta baixa da residência encontra-se no Anexo A, situação 
e localização geográfica da residência usada como modelo no Anexo B, fachada frontal 
da residência usada como modelo no Anexo C e fachada lateral da residência usada 
como modelo no Anexo D. 

 
Figura 5.3.1 - Vista isométrica da residência e das construções da vizinhança 
 
 
8. CASA BASE 

O modelo definido como Casa Base foi desenvolvido conforme as características 
construtivas presentes na tabela 6.1. Utilizou-se esse modelo como ponto de 
comparação com todas as melhorias propostas subsequentemente.  

 
Tabela 6.1 – Características construtivas da Casa Base 

 
 

Esse modelo é composto por 8 zonas nomeados como Banheiro Social, Quarto 
Casal, Closet, Banheiro Suite, Zonão (sendo o Zonão a composição da sala de estar, 
sala de jantar, mezanino e cozinha), Sótão Cozinha, Sótão Quarto e Cozinha e Sótão 
Quarto, porém considerou-se apenas os primeiros 5 itens citados pois são os ambientes 
de circulação de pessoas e nos quais buscou-se a melhoria do conforto térmico. Dessa 

Característica 1 Característica 2

Telhado Cor Média Sem Manta de Isolamento

Paredes Cor Média

Vidros 4mm Sem Película

Sotão Sem Ventilação

Casa Base
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forma, foram analisadas as temperaturas operativas máximas, mínimas e médias para 
cada zona ao longo do ano simulado, os valores são apresentadas na tabela 6.2. 

 
Tabela 6.2 – Temperaturas máximas, médias e mínimas no ano de simulação 

para cada zona do modelo. 

 
Avaliou-se também os resultados da simulação utilizando-se a metodologia Grau-

Hora. Essa metodologia compara o valor da temperatura no ambiente com a faixa 
temperatura de conforto térmico definido como ideal. Caso a temperatura esteja abaixo 
ou acima dessa faixa, identifica-se a diferença entre a temperatura no ambiente e a 
temperatura de conforto e atribui-se esse valor a uma hora. Logo, a divisão do número 
de horas fora da faixa de conforto pelo somatório da diferença de temperaturas, gera 
um coeficiente denominado Média Grau-Hora e, quanto maior o número Grau-Hora, pior 
está a condição de conforto no modelo. 

A tabela 6.3 apresenta o número de horas que o modelo Casa Base esteve fora 
da faixa de conforto ao longo de um ano, além do somatório da diferença de 
temperaturas e a Média Grau-Hora para cada zona do modelo. 

 
 Tabela 6.3 – Avaliação pelo método Grau-Hora das zonas do modelo. 

 
 
 

9. MELHORIAS PROPOSTAS 

Após a definição do modelo Casa Base  (base comparativa), iniciou-se o processo 
de alteração das características construtivas e posterior análise dos efeitos gerados em 
comparação ao modelo Casa Base. As alterações foram realizadas alterando-se uma 
característica por vez e realizando-se a simulação. Visando facilitar a posterior análise 
dos dados e escolha da melhora alteração construtiva, optou-se pelo agrupamento de 
caracteristicas e sua análise. 

 
 

9.1. Ventilação de Ático 

A primeira melhoria analisada foi a ventilação de ático. Buscou-se, através dessa 
melhoria, proporcionar uma abertura para que o ar quente confinado no ático pudesse 
sair e também aproveitar o vento para gerar uma corrente de ar passando através dos 
sotãos e retirando ainda mais o calor do ático. 

A tabela 7.1.1 apresenta os resultados obtidos durante a simulação com a 
representada pela redução dos graus-hora. 

 
 
 
 

Temperatura 

Anual

Banheiro 

Social
Quarto Casal Closet

Banheiro 

Suite
Zonão

Máxima 35.8 34.8 33.6 34.8 41.4

Média 23.8 23.7 22.8 23.3 24.7

Mínima 12.9 12.7 11.6 11.3 11.0
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Tabela 7.1.1 – Resultados obtidos da simulação utilizando a ventilação do ático. 

 
 
 

9.2. TELHADO 

A alteração da coloração do telhado influencia diretamente na emitância, na 
absortância e na refletância que o material possui. Essas características influenciam 
diretamenta na temperatura interna do modelo. Dessa forma, simulou-se a utlização de 
três colorações de telhados e depois combinou-se essas três colorações com uma 
manta de isolamento térmico, totalizando assim seis combinações analisadas. 

 

9.2.1. TELHADO COR CLARA 

Um telhado com coloração clara possui uma baixa absortância, uma alta 
refletância e uma alta emitância. Na simulação dessa melhoria utilizaram-se os 
coeficientes presentes na tabela 7.2.1.1. 

 
Tabela 7.2.1.1 -  Coeficientes utilizados para caracterizar a coloração do telhado. 

Absorção térmica 0.9 

Absorção solar 0.3 

Absorção visível 0.3 

 
A tabela 7.2.1.2 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 

utilizando telhado com coloração clara. 
 

Tabela 7.2.1.2 - Resultados obtidos da simulação utilizando telhado com 
coloração clara. 

 
 

9.2.2. TELHADO COR ESCURA 

Um telhado com coloração escura possui uma alta absortância, uma baixa 
refletância e uma alta emitância. Na simulação dessa melhoria utilizou-se os 
coeficientes presentes na tabela 7.2.2.1. Já na tabela 7.2.2.2 apresentam-se os 
resultados obtidos com a simulação do modelo. 
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Tabela 7.2.2.1 - Coeficientes utilizados para caracterizar a coloração do telhado. 
Absorção térmica 0.9 

Absorção solar 0.5 

Absorção visível 0.5 
 

Tabela 7.2.2.2 - Resultados obtidos da simulação utilizando telhado com coloração 
escura. 

 
 

9.2.3. TELHADO COR ALUMINIZADO 

Visando-se obter resultados apenas comparativo, optou-se por simular um telhado 
com coloração aluminizada onde o mesmo, sendo assim, possui uma baixa absortância, 
uma alta refletância e uma baixa emitância. Na simulação dessa melhoria utilizou-se os 
coeficientes presentes na tabela 7.2.3.1.  

 
Tabela 7.2.3.1 - Coeficientes utilizados para caracterizar a coloração do telhado. 

Absorção térmica 0.5 

Absorção solar 0.3 

Absorção visível 0.3 
 

Tabela 7.2.3.2 - Resultados obtidos da simulação utilizando telhado com coloração 
aluminizada. 

 
 

9.2.4. TELHADO COR CLARA COM MANTA DE ISOLAMENTO 

Um telhado com coloração clara possui características (citados no item 7.2.1) que 
associadas a manta de isolamento térmico faz com que a inércia térmica aumente e 
possibilite uma menor variação de temperatura.Na simulação dessa melhoria utilizou-
se os coeficientes presentes na tabela 7.2.1.1 e as características da manta de 
isolamento estão presentes na tabela 7.2.4.1. 
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Tabela 7.2.4.1 – características técnicas da manta de isolamento 

 
Manta 

Isolamento 

Material Polipropileno 

Fabricante EBIOS 

Espessura 0.015m 

Condutividade 0.0282 W/mK 

Density 28 kg/m³ 

Specific Heat 1700 J/kgK 
 

A tabela 7.2.4.2 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando telhado com coloração clara combinado com o uso de manta de isolamento 

térmico 

 
 

9.2.5. TELHADO COR ESCURA COM MANTA DE ISOLAMENTO 

Um telhado com coloração escura possui características (citados no item 7.2.2) 
que associadas a manta de isolamento térmico faz com que a inércia térmica aumente 
e possibilite uma menor variação de temperatura. Na simulação dessa melhoria utilizou-
se os coeficientes presentes na tabela 7.2.2.1 e as características da manta de 
isolamento estão presentes na tabela 7.2.4.1. 

A tabela 7.2.5.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando telhado com coloração escura combinado com o uso de manta de isolamento 
térmico. 

 
Tabela 7.2.5.1 - Resultados obtidos da simulação utilizando telhado com 

coloração escura em combinação com o uso de manta de isolamento térmico. 

 
 

9.2.6. TELHADO COR ALUMINIZADA COM MANTA DE ISOLAME NTO 

Um telhado com coloração aluminizada possui características (citados no item 
7.2.3) que associadas a manta de isolamento térmico faz com que a inércia térmica 
aumente e possibilite uma menor variação de temperatura. Na simulação dessa 
melhoria utilizou-se os coeficientes presentes na tabela 7.2.3.1 e as características da 
manta de isolamento estão presentes na tabela 7.2.4.1. 
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A tabela 7.2.6.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando telhado com coloração aluminizada combinado com o uso de manta de 
isolamento térmico. 

 
Tabela 7.2.6.1 - Resultados obtidos da simulação utilizando telhado com 

coloração aluminizada em combinação com o uso de manta de isolamento térmico. 

 
 

9.3. PAREDES 

A alteração da coloração das paredes externas influencia diretamente na carga 
térmica da residência. Dessa forma, simulou-se a utlização de duas colorações apenas, 
claro e escuro. 

 

9.3.1. PAREDE CLARA 

A coloração clara possui como característica principal a alta refletância. Na 
simulação dessa melhoria utilizou-se os coeficientes presentes na tabela 7.2.1.1. 
Abaixo, a tabela 7.3.1.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando paredes externas com coloração clara. 

 
Tabela 7.3.1.1 - Resultados obtidos da simulação utilizando paredes externas 

com coloração clara.

 
 

9.3.2. PAREDE ESCURA 

A coloração escura possui como característica principal a alta absortância. Na 
simulação dessa melhoria utilizou-se os coeficientes presentes na tabela 7.2.2.1. 
Abaixo, a tabela 7.3.2.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando paredes externas com coloração escura. 

 
 

 
 
 

Temperatura
Banheiro 

Social
Quarto Casal Closet

Banheiro 

Suite
Zonão

Máxima 34.4 33.5 32.2 33.2 33.2

Média Anual 22.9 22.9 22.1 22.5 23.6

Mínima 12.4 12.2 11.1 10.8 10.4

Abaixo 

Conforto

Acima 

Conforto

Abaixo 

Conforto

Acima 

Conforto

Abaixo 

Conforto

Acima 

Conforto

Abaixo 

Conforto

Acima 

Conforto

Abaixo 

Conforto

Acima 

Conforto

Horas 1922.0 1220.0 1969.0 1366.0 2544.0 782.0 2285.0 1121.0 1786.0 1851.0

Graus (Celsius) 4029.8 1692.5 4233.8 1879.9 6401.3 894.6 5671.5 1560.0 4044.0 4722.4

Média Graus-Hora 2.1 1.4 2.2 1.4 2.5 1.1 2.5 1.4 2.3 2.6

Banheiro Social Quarto Casal Closet Banheiro Suite Zonão
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Tabela 7.3.2.1 - Resultados obtidos da simulação utilizando paredes externas com 
coloração escura. 

 
 

9.4. VIDROS 

Buscou-se através da variação da tonalidade de películas e da variação da 
espessura dos vidros alterar a transmitância do material e, consequentemente, o fluxo 
de energia passante pelos vidros. Com essa análise possibilitou-se comparar as 
alternativas e identificar a melhor para esse modelo. Sendo assim, simulou-se a 
utlização de três tipos de películas acopladas a vidros de 4 milímetros e também a 
utilização de vidros com espessura de 6 milímetros sem películas. A tabela 7.4.1 
apresenta as características utilizadas para cada tipo de vidro simulado.  

 
Tabela 7.4.1 – Características de cada tipo de vidro simulado. 

 
 

9.4.1. VIDRO COM VISIBILIDADE 88% 

Abaixo, a tabela 7.4.1.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando vidros com visibilidade 88%. 

 
Tabela 7.4.1.1 – Resultados da simulação do modelo com vidros com visibilidade 

de 88%. 

 
 

Name

clear 4mm 

COATED POLY-

88

clear 4mm 

COATED POLY-

66

clear 4mm 

COATED POLY-

44

CLEAR 6MM

Thickness [m] 0.00451 0.00451 0.00451 0.006

Solar Transmittance at Normal Incidence 0.549 0.337 0.205 0.775

Front Side Solar Reflectance at Normal Incidence 0.075 0.075 0.075 0.071

Back Side Solar Reflectance at Normal Incidence 0.227 0.515 0.641 0.071

Visible Transmittance at Normal Incidence 0.779 0.59 0.394 0.881

Front Side Visible Reflectance at Normal Incidence 0.081 0.081 0.081 0.08

Back Side Visible Reflectance at Normal Incidence 0.06 0.279 0.453 0.08

Front Side Infrared Hemispherical Emissivity 0.84 0.84 0.84 0.84

Back Side Infrared Hemispherical Emissivity 0.72 0.72 0.72 0.84

Conductivity [W/mK] 0.9 0.9 0.9 0.9
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9.4.2. VIDRO COM VISIBILIDADE 66%  

Abaixo, a tabela 7.4.2.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando vidros com visibilidade 66%.  

 
Tabela 7.4.2.1 – Resultados da simulação do modelo com vidros com visibilidade 

de 66%. 

 
 

9.4.3. VIDRO COM VISIBILIDADE 44%  

Abaixo, a tabela 7.4.3.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando vidros com visibilidade 44%. 

 
Tabela 7.4.3.1 – Resultados da simulação do modelo com vidros com visibilidade 

de 44%. 

 
 

9.4.4. VIDRO COM ESPESSURA 6 MILÍMETROS  

Abaixo, a tabela 7.4.4.1 apresenta os resultados gerados na simulação do modelo 
utilizando vidros com espessura de 6 milímetros. 

 
Tabela 7.4.4.1 – Resultados da simulação do modelo com vidros com espessura 

6 milímetros. 
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10. COMPARAÇÃO ENTRE MELHORIAS 

Após simular-se todas as alternativas elencadas, necessitou-se avaliar cada grupo 
de características comparando-os com o modelo Casa Base.  

O modelo com ventilação de ático obteve resultados pouco melhores do que a 
Casa Base nas zonas onde existe contato com ático. Já as zonas sem contato com o 
ático não sofreram alterações. 

O modelo que apresentou os melhores resultados em relação ao telhado foi o 
modelo utilizando telhado claro em combinação com a manta de isolamento térmico. 

Em relação a coloração de paredes, conclui-se que a parede clara é a melhor 
alternativa em comparação com a parede escura. 

O vidro com 44% de visibilidade proporcionou resultados mais satisfatórios em 
comparação às outras alternativas avaliadas. 

 
 

11. CASA MELHORADA 

Utilizando-se, conjuntamente em um mesmo modelo, todas as características 
indicadas anteriormente como as melhores em relação às avaliadas, gerou-se um 
modelo chamado Casa Melhorada. Tanto a Casa Base quanto a Casa Melhorada não 
utilizam ar condicionado para análise do conforto térmico. 

 
 

12. COMPARATIVO ENTRE CASA BASE E CASA MELHORADA 

A tabela 9.1 apresenta os resultados comparativos entre cada zona da Casa Base 
em relação a Casa Melhorada.  

A tabela 9.1 - resultados comparativos Casa Base e Casa Melhorada para cada 
zona. 

 
Tabela 9.1 - Resultados comparativos Casa Base e Casa Melhorada. 

 

Frio Quente Soma Frio Quente Soma Frio Quente Soma

Horas 1604.0 1990.0 3594.0 1911.0 984.0 2895.0 -307.0 1006.0 699.0

Graus 3068.9 3592.6 6661.5 3801.8 1215.5 5017.3 -732.9 2377.1 1644.2
Média Graus Fora 1.9 1.8 1.9 2.0 1.2 1.7 -0.1 0.6 0.1

Frio Quente Soma Frio Quente Soma Frio Quente Soma

Horas 1716.0 2068.0 3784.0 1954.0 1038.0 2992.0 -238.0 1030.0 792.0

Graus 3404.5 3902.5 7307.1 4051.4 1265.3 5316.7 -646.8 2637.2 1990.4
Média Graus Fora 2.0 1.9 1.9 2.1 1.2 1.8 -0.1 0.7 0.2

Frio Quente Soma Frio Quente Soma Frio Quente Soma

Horas 2170.0 1482.0 3652.0 2594.0 568.0 3162.0 -424.0 914.0 490.0

Graus 5284.8 2214.4 7499.2 6416.1 609.1 7025.2 -1131.2 1605.3 474.0
Média Graus Fora 2.4 1.5 2.1 2.5 1.1 2.2 0.0 0.4 -0.2

Frio Quente Soma Frio Quente Soma Frio Quente Soma

Horas 2006.0 1795.0 3801.0 2325.0 927.0 3252.0 -319.0 868.0 549.0

Graus 4696.2 3326.0 8022.2 5689.4 1185.3 6874.7 -993.2 2140.6 1147.5
Média Graus Fora 2.3 1.9 2.1 2.4 1.3 2.1 -0.1 0.6 0.0

Frio Quente Soma Frio Quente Soma Frio Quente Soma

Horas 1466.0 2477.0 3943.0 1662.0 1573.0 3235.0 -196.0 904.0 708.0

Graus 3088.6 8117.2 11205.8 3367.0 3166.2 6533.2 -278.4 4951.0 4672.6
Média Graus Fora 2.1 3.3 2.8 2.0 2.0 2.0 0.1 1.3 0.8

CASA BASE MELHORADO FINAL DIFERENÇA (MIN - CASA BASE)

BANHEIRO 

SUITE

ZONAO

CLOSET CASA BASE MELHORADO FINAL DIFERENÇA (MIN - CASA BASE)

CASA BASE MELHORADO FINAL DIFERENÇA (MIN - CASA BASE)

CASA BASE MELHORADO FINAL DIFERENÇA (MIN - CASA BASE)

CASA BASE MELHORADO FINAL DIFERENÇA (MIN - CASA BASE)QUARTO 

CASAL

BANHEIRO 

SOCIAL
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13. APLICAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CASA BASE E NA 

CASA MELHORADA 

Apesar da identificação e a comprovação de que o uso das melhores 
características construtivas proporcionam uma melhoria no conforto térmico da 
residência, percebeu-se a necessidade de utilização de ar condicionado para 
climatização do ambiente na ocasião de a faixa de temperatura de conforto ser 
extrapolada. Sendo assim, efetuou-se a simulação dos modelos Casa Base e Casa 
Melhorada utilizando ar condicionado nas zonas Quarto Casal  e Zonão e avaliou-se a 
diferença de consumo de energia elétrica para ambos os modelos. Na tabela 11.1 
apresenta-se os consumos de energia elétrica de cada modelo e o comparativo entre 
ambos. 

 
Tabela 11.1 – consumo de energia elétrica para o modelo Casa Base e Casa 

Melhorada. 

 
 

Constatou-se que a aplicação das melhorias construtivas citadas no item 8 
proporcionaram uma redução de energia de 1108.36 kW.h, aproximadamente 8,5%. 

 
 

14. CONCLUSÕES 

O resultado relacionado a redução de consumo de energia elétrica foi satisfatório 
se comparado a complexidade das alterações construtivas que foram avaliadas. As 
alternativas como utilização de paredes com coloração clara, utilização de película com 
44% de visibilidade e ventilação de ático são soluções que não necessitam grandes 
investimentos para serem implementados. No caso do telhado, a viabilidade financeira 
é aceitável no caso de construções novas ou por necessidade de substituição porém, 
essa viabilidade, fica comprometida para o caso de substituição exclusivamente 
buscando redução de consumo de energia elétrica.  

Na residência modelada as alterações proporcionaram uma redução 
1108.36kWh, cerca de 8.5%, no consumo de energia elétrica no período de um ano. 
Se considerarmos o custo unitário do kWh sendo R$0.33, conclui-se que a redução 
anual foi de R$365.76. 

Casa Base Casa Melhorada Diferença

Heating 1171.81 1263.01 91.2

Cooling 3001.6 1928.12 -1073.48

Lighting 5919.23 5919.23 0

Interior Equipment 2615.55 2615.55 0

Fans 379.59 253.51 -126.08

Total End Uses 13087.78 11979.42 -1108.36

Electricity [kWh]
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Planta baixa residência usada como modelo 
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ANEXO B – Situação e localização geográfica da residência usada como modelo. 
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ANEXO C – Fachada frontal da residência usada como modelo 

 

 
ANEXO D – Fachada lateral da residência usada como modelo 

 
 


