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RESUMO 

ZIEBELL, C. S. Simulação Computacional como Ferramenta de Análise do Desempenho 
Térmico e de Seleção de Concepções de Paredes Trombe.  2018. 325 f. Tese (Doutorado 

em Design) –Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2018. 

O uso de tecnologias passivas para climatizar os ambientes é uma forma reconhecida para 
minimizar o consumo de energia com a climatização artificial do ar. Uma dessas tecnologias é a 
parede Trombe, sistema que consiste em duas camadas, sendo uma composta por uma parede 
de alta inércia térmica (pintada de preto na face exterior) e outra composta por um vidro 
posicionado em frente à primeira camada, de forma a gerar um espaço de ar entre o vidro e a 
parede. Aberturas na parede permitem a termo-circulação do ar entre a câmera de ar e o ambiente 
interno. O projeto deste sistema exige alguns cuidados, já que um desenho equivocado pode 
prejudicar o seu desempenho térmico. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a 
influência de diferentes critérios na adoção de paredes Trombe em diversas regiões do Brasil com 
foco na aplicação residencial. A metodologia consistiu em analisar cinco concepções de Paredes 
Trombe (e uma com parede tradicional) para seis Zonas Bioclimáticas brasileiras. Para tanto, 
foram definidos sete critérios de triagem das concepções: conforto térmico, eficiência energética, 
custo de implementação, facilidade de uso e de manutenção, aparência, aceitabilidade pelo 
mercado e área ocupada pelo sistema. Ainda, os materiais das paredes variaram entre tijolo 
maciço e bloco de concreto. A eficiência energética e o conforto térmico foram mensurados através 
de simulações com o software EnergyPlus, enquanto que os outros cinco critérios envolveram 
pesquisa e consulta a profissionais das áreas de Arquitetura, Engenharia Civil e Design. Ao final 
do trabalho, foi observado que quando são analisados apenas os critérios “conforto térmico” e 
“eficiência energética”, a parede Trombe mostrou-se como uma estratégia bioclimática 
interessante, especialmente nas Zonas 1 a 5, representadas neste trabalho pelas cidades 
Curitiba, Santa Maria, Florianópolis, São Carlos e Garanhuns, respectivamente. Porém, quando 
todos os critérios foram avaliados em conjunto, as paredes tradicionais ficaram nas 
primeiras posições especialmente devido ao custo de implementação. Contudo, ao utilizar a 
metodologia proposta, onde todas as alternativas aparecem ranqueadas e com uma pontuação 
para cada um dos critérios, fica claro qual o critério que mais influencia uma baixa posição no 
ranking. Desse modo, torna-se mais fácil encontrar melhores alternativas para o sistema de 
paredes Trombe, o que seria interessante já que o seu desempenho térmico é maior do que o da 
parede tradicional. 

Palavras-chave: Parede Trombe. Simulação Computacional. Metodologia de Triagem de 

Concepções. 



ABSTRACT 

ZIEBELL, C. S. Simulação Computacional como Ferramenta de Análise do Desempenho 
Térmico e de Seleção de Concepções de Paredes Trombe. 2018. 325 f. Tese (Doutorado 

em Design) –Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2018. 

The use of passive technologies to climatize the environment is a recognized way to minimize 
energy expenditure with artificial air conditioning. One of these technologies is the Trombe wall, a 
system consisting of two layers, one consisting of a wall of high thermal inertia (painted black on 
the outside) and another composed of a glass positioned in front of the first layer, in order to 
generate an air space between the glass and the wall. Wall openings allow thermo-circulation of 
air between the air chamber and the indoor environment. The project of such system requires some 
care, since a wrong design may minimize thermal performance. Therefore, this work aims to 
evaluate different criteria for the adoption of the Trombe wall in several regions of Brazil with a 
focus on residential application. The methodology of this work consisted of analyzing five design 
concepts of Trombe walls (and one for a traditional wall) for six Brazilian Bioclimatic Zones. For 
this purpose, seven criteria were defined: thermal comfort, energy efficiency, implementation cost, 
ease to use and to maintenance, appearance, market acceptance and area occupied by the 
system. Furthermore, the wall materials varied between solid brick and concrete block. Energy 
efficiency and thermal comfort were evaluated through simulations with the software EnergyPlus, 
while the other five criteria involved research and consultation with professionals from Architecture, 
Civil Engineering and Design. In the end of the work, when only the criteria “thermal comfort” 
and “energy efficiency” were analyzed, the Trombe wall was considered to be an interesting 
Bioclimatic strategy, especially in Zones 1 to 5, represented in this work by the cities of Curitiba, 
Santa Maria, Florianópolis, São Carlos and Garanhuns, respectively. However, when all the 
criteria were evaluated together, the traditional wall reached the first positions mainly due to the 
cost of implementation. Nevertheless, by utilizing the proposed methodology, where all the 
alternatives are ranked and with a score for each criterion, the criterion which influence the most 
the last positions of the ranking becomes clear. Thus, find better alternatives for the system 
becomes easier, which would be interesting since its thermal performance is higher than that of the 
traditional wall. 

Keywords: Trombe Wall. Computational Simulation. Select Conception Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, desde a crise de petróleo, o desenvolvimento do uso de energias 

limpas e renováveis tem sido impulsionado (LAMBERTS e TRIANA, 2007). Atualmente, os 

graves problemas ambientais do planeta tornam urgente a necessidade de introdução de uma 

cultura arquitetônica que leve em consideração os condicionantes ambientais (MONTEIRO et 

al., 2015). 

Dentro deste contexto, o uso do sistema solar passivo aparece como uma alternativa 

para minimizar o consumo de energia com a climatização artificial do ar. Caso as 

características solares passivas sejam incorporadas de forma adequada no edifício desde a 

sua concepção, as necessidades de energia do edifício podem ser grandemente reduzidas. 

Para tanto, é preciso dimensionar, orientar e localizar os seus componentes para aproveitar 

ao máximo o clima e os arredores da edificação (DIMASSI e DEHMANI, 2012). Deve-se levar 

em consideração a dimensão dos edifícios e das árvores ao redor, os ventos predominantes, 

a morfologia geográfica, entre outros (PINTO e DIAS, 2015). Como exemplos de sistemas 

solares passivos, pode-se citar a chaminé solar, a fachada solar transpirante sem vidros e as 

paredes verdes (BELLOS et al., 2016). Quando há a necessidade de ventilar e refrigerar um 

edifício, pode-se fazer uso da chaminé solar (RABANI et al., 2015a). Os sistemas recém-

descritos já foram muito utilizados em edifícios tradicionais. Porém, com o surgimento de 

novos materiais e sistemas de construção, a inclusão desses sistemas se perdeu, sendo que 

ainda hoje não é muito comum devido à falta de informações sobre a sua eficiência (BRIGA-

SÁ et al., 2014). 

Outro exemplo de sistema solar passivo bastante conhecido é a parede solar, 

geralmente formada por uma parede de concreto voltada ao sul 1 , pintada de preto na 

superfície externa, uma camada de ar e vidros no lado exterior. Quando esta parede é 

equipada com aberturas na parte superior e inferior para a termo-circulação do ar, ela é 

chamada de parede Trombe (Figura 1) (STAZI et al. b, 2012). Em muitos casos, a parede 

solar é chamada de “parede Trombe”, e a parede com aberturas é chamada de “parede 

Trombe ventilada”, nomenclatura que será adotada neste trabalho. 

O sistema da parede Trombe foi primeiramente patenteado por E. L. Morse, em 1881. 

Posteriormente, em 1957, o conceito foi desenvolvido por Felix Trombe e Jacques Michel, no 

sul da França (BRIGA-SÁ et al., 2014 e MEDONÇA, 2005). O sistema também é conhecido 

como “parede Trombe-Michel”, “parede de termo acumulação”, “parede de armazenamento 

do coletor” ou “parede de armazenamento” (DIMASSI e DEHMANI, 2012).  

                                                 
1 A parede deve estar voltada ao sul quando a edificação estiver no hemisfério norte. No hemisfério sul, 
a parede deve estar voltada ao norte. 
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Figura 1 - Princípio de funcionamento da parede Trombe 

 
Fonte: Adaptado de ABBASSI et al. (2014, pág. 303) 

 
Diversas são as configurações que uma parede Trombe pode assumir. Segundo 

Mendonça (2005), a parede Trombe pode assumir as seguintes formas (Figura 2): 

• Parede acumuladora (parede Trombe não ventilada), que consiste em uma parede de 

armazenamento térmico, sem aberturas de termo circulação (Figura 2-A e Figura 2-

B); 

• Parede dinâmica, onde é combinado um sistema de ventilação natural com o efeito 

estufa. As aberturas são fechadas durante as noites de inverno ou em dias encobertos 

e sem ganhos térmicos (Figura 2-C); 

• Parede Trombe, onde as paredes acumuladoras funcionam através de um sistema 

que combina efeitos da radiação e da convecção, com inserção de aberturas na parte 

inferior e superior (Figura 2-D e Figura 2-E); 

• Parede de água, onde a água é o elemento de armazenamento térmico (MEDONÇA, 

2005). De acordo com Sameti (2018), uma das vantagens encontradas na adoção 

deste sistema é a maior capacidade de armazenamento de calor pela água, devido ao 

seu calor específico ser maior do que o da alvenaria. 
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Figura 2 - Diferentes configurações da Parede Trombe 
(A) Parede acumuladora com efeito estufa durante os dias de inverno; 

(B) Parede acumuladora com efeito estufa durante as noites de inverno; 
(C) Parede dinâmica com efeito estufa; 

(D) Parede Trombe com efeito estufa durante os dias de inverno; 
(E) Parede Trombe com efeito estufa durante as noites de verão 

 
Fonte: Adaptado de MEDONÇA (2005, páginas 13 a 16) 

 

Conforme será mostrado posteriormente na revisão teórica, o sistema de paredes 

Trombe também pode ser utilizado para a renovação natural do ar, permitindo a entrada de 

ar mais fresco para o interior. Nesse caso, o ar entra através de uma abertura na parede 

oposta à parede Trombe, e é posteriormente removido devido à convecção forçada gerada 

no interior da chaminé (Figura 3). 

 
Figura 3 - Parede Trombe configurada para realizar a renovação natural do ar do ambiente 

 
Fonte: da autora 

 

Como exemplo de edificações com parede Trombe, tem-se a Casa Odeillo (Figura 4), 

projetada por Felix Trombe e Jacques Michel e construída em 1967 pelo Centro Nacional de 

Pesquisas Científicas (CNRS, do francês, Centre National de Recherches Scientifiques). A 

parede Trombe tem uma área de 48 m² e a espessura da cavidade do ar é de 12 cm. O 

sistema inclui aberturas superiores e inferiores que permitem que parte do calor coletado pelo 

sistema entre na casa por meio da circulação natural do ar (LITTLER e THOMAS, 2003). 
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Figura 4 - Casa Odeillo 

 
Fonte: Bâti Concept (2017) 

 

Outros exemplos de adoção da parede Trombe encontram-se no Centro de Visitantes 

no Parque Nacional de Zion, em Utah, e no Edifício de Entrada (do inglês, Site Entrance 

Building – SEB) da Força de Segurança do Laboratório Nacional de Energia Renovável (do 

inglês, National Renewable Energy Laboratory’s Security Force – NREL’s), no Colorado 

(Figura 5) (TORCELLINI e PLESS, 2004). 

 
Figura 5 - Exemplos de paredes Trombe em Utah e no Colorado 

(A) Edifício de entrada da Força de Segurança do 
Laboratório Nacional de Energia Renovável; 

(B) Centro de Visitantes de Zion. 

 
Fonte: TORCELLINI e PLESS (2004, pág. 2) 

 
No Brasil, destaca-se o Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, construído em 

Pardinho (SP) em 2008. Dentre as estratégias para o controle térmico, está o uso da parede 

Trombe, localizada na face nordeste. Neste caso, o calor armazenado pelo sistema é 

transferido para o ambiente através de dutos subterrâneos, conforme é mostrado na Figura 6 

(SANTOS, 2014).  
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Figura 6 – Funcionamento da ventilação na parede Trombe do Centro Max Feffer Cultura e 
Sustentabilidade 

 
Fonte: SANTOS, 2014, pág. 9 

 

Outro exemplo de uso de paredes Trombe é a casa do engenheiro Enio Cruz da Costa, 

localizada em Belém Velho, em Porto Alegre. A parede Trombe ocupa toda a extensão da 

fachada Norte (Figura 7 e Figura 8). 

 

Figura 7 – Vista aérea do terreno da casa 
com uma parede Trombe, em Belém 

Velho, Porto Alegre 
 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 8 – Exemplo de parede Trombe em 
uma casa localizada em Belém Velho, Porto 

Alegre  
 

Fonte: Foto cedida por terceiros 
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Para que o sistema possa adequar-se ao clima de forma correta, torna-se necessário 

estudar as diferentes configurações que a parede Trombe pode assumir e de que forma essas 

configurações irão responder ao clima em que ela está inserida. Além disso, existem outros 

fatores que devem ser levados em consideração no projeto, tais como os aspectos 

econômicos (durabilidade, valor agregado em função do design, relação custo/benefício, entre 

outros) e aspectos mais subjetivos, como por exemplo, valores estéticos, culturais, ideológicos 

e filosóficos (MONTEIRO et al., 2015). 

Levando em consideração as questões descritas acima, observa-se que a tarefa de 

selecionar a melhor concepção de uma parede Trombe não é simples. A simulação 

computacional permite verificar qual dos sistemas em análise é o mais eficiente 

energeticamente, ou aquele que mais proporciona horas em conforto térmico. Contudo, os 

aspectos estéticos (aparência), facilidades de uso e de manutenção e os custos envolvidos 

não são considerados neste processo. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de diferentes 

critérios na adoção de paredes Trombe em diversas regiões do Brasil, com foco na aplicação 

residencial. O foco no edifício residencial deve-se ao fato de que muitas vezes esses 

ambientes não são condicionados de forma artificial (ao menos não inteiramente). Sendo 

assim, o uso de tecnologias passivas é importante. Os estudos são conduzidos através de 

simulação computacional e de metodologias de triagem de concepções projetuais. A 

simulação computacional foi escolhida por ser uma metodologia plenamente aceita no meio 

acadêmico como forma de avaliar o desempenho térmico de edificações. 

Conforme ABNT (2005b), o Brasil é dividido em oito Zonas Bioclimáticas – ZB (Figura 

9). Neste trabalho o sistema de paredes Trombe é estudado para as seis zonas definidas 

como adequadas para o uso de paredes Trombe por Cavalcanti (2013). Além das simulações, 

para selecionar entre diversas alternativas de projeto de paredes Trombe qual é aquela mais 

adequada para um determinado clima brasileiro, também são adotadas metodologias de 

triagem de concepções projetuais. 
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Figura 9 - Zoneamento Climático Brasileiro 

 
Fonte: ABNT (2005b, pág. 2) 

 
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Seleção das melhores configurações de paredes Trombe para seis, das oito zonas 

bioclimáticas brasileiras, levando em consideração aspectos como o nível de conforto térmico 

e de eficiência energética proporcionado pelo sistema, custo envolvidos, aspectos estéticos, 

entre outros. 

 

1.2 PROBLEMA 
Quais são e como selecionar, entre tantas alternativas de projeto, a concepção de 

parede (tradicional ou Trombe) mais adequada para um determinado clima brasileiro? 

 

1.3 OBJETIVOS 
Conforme explicado anteriormente, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de 

diferentes critérios na adoção de paredes Trombe em diversas regiões do Brasil com foco na 

aplicação residencial a partir de simulação computacional. Com a simulação computacional 

será possível comparar o desempenho térmico e energético de edificações com paredes 

comuns e com diversas concepções de paredes Trombe. 

Esta pesquisa apresenta ainda os seguintes objetivos secundários: 

• Identificar os materiais e as formas mais adequados para cada região climática do 

Brasil; 
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• Enumerar as vantagens e desvantagens das paredes Trombe e da parede 

convencional com relação a diversos critérios. 

 

1.4 HIPÓTESES DE TRABALHO 
Este trabalho avalia a hipótese de que a simulação computacional e a triagem de 

concepções projetuais podem ser ferramentas definitivas na escolha da melhor concepção de 

paredes Trombe para diversos climas brasileiros.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
Para desempenhar de forma adequada suas funções, uma fachada deve atender aos 

requisitos de segurança, sustentabilidade e habitabilidade (OLIVEIRA e MELHADO, 2009). 

Tendo tal fato em vista, em se tratando de análise de sistemas de fachadas, muitos são os 

trabalhos voltados para a avaliação de desempenho térmico de paredes Trombe. Contudo, a 

grande maioria destes estudos não contemplam o clima brasileiro. Além disso, outros critérios 

que podem influenciar na decisão pela adoção de uma parede Trombe não costumam ser 

abordados. Soma-se a isso o fato de que no Brasil, a única norma relacionada ao desempenho 

térmico de edificações não contempla esse tipo de sistema (ABNT, 2005b). Torna-se 

importante, portanto estabelecer critérios de seleção de configurações e materiais de paredes 

Trombe de forma a estimular a adoção correta deste sistema. 

Desse modo, este presente trabalho busca avaliar não apenas o desempenho térmico de 

diferentes paredes Trombe em climas brasileiros, mas também quais são os critérios de maior 

importância no momento da tomada de decisão de projeto. Busca-se assim fornecer 

informações para auxiliar o projetista a compreender quando e como a parede Trombe pode 

contribuir para o conforto térmico de uma determinada edificação. 

 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho divide-se em oito capítulos. 

No capítulo 2, chamado de “Revisão Bibliográfica” é realizada uma revisão da literatura a 

respeito de quatro temas principais: conforto térmico e eficiência energética, paredes Trombe, 

softwares de simulação de paredes Trombe, e triagem de concepções projetuais, para 

embasar a seleção das paredes mais adequadas para cada clima. 

O capítulo 3, chamado de “Metodologia”, é dedicado para a classificação da pesquisa e 

apresentação de suas etapas. 
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Em seguida, no capítulo 4, “Validação do Modelo”, são apresentados os detalhes do 

modelo utilizado para validar a simulação computacional de paredes Trombe. 

No capítulo 5, “Resultados da Validação da Simulação”, são discutidas diferentes formas 

de simular uma parede Trombe a fim de embasar a definição do modelo final de análise.  

No capítulo 6, “Desenvolvimento e Triagem de Concepções Projetuais”, são definidas as 

concepções avaliadas de parede Trombe, é descrito o modelo que será utilizado para as 

simulações, e é mostrada a metodologia de seleção de concepções e definição dos critérios. 

Ainda neste capítulo, é apresentada a metodologia que será utilizada para avaliar cada um 

dos critérios de seleção projetual. 

No capítulo 7, “Resultados”, são apresentados: o percentual de conforto térmico, o nível 

de eficiência energética, uma estimativa de custo, a avaliação da facilidade de uso e 

manutenção, uma análise da área ocupada pelo sistema e uma classificação com relação à 

aparência e à aceitação pelo mercado. 

O capítulo 8, chamado de “Considerações Finais”, apresenta uma reflexão a respeito dos 

resultados encontrados neste trabalho, bem como uma sugestão para trabalhos futuros. 

Ao final deste documento, são encontradas as referências bibliográficas utilizadas ao 

longo desta tese, bem como documentos complementares a ela. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica aborda conceitos e formas de mensurar a eficiência energética de 

edificações e o conforto térmico de seus ocupantes. Em seguida, são apresentados o conceito 

de paredes Trombe e estudos nacionais e internacionais a respeito da eficácia deste sistema. 

Após, são abordados diferentes softwares que podem ser utilizados para a simulação de 

paredes Trombe. O último item deste capítulo é destinado ao estudo de metodologias de 

triagem de concepções projetuais, que irá embasar, ao final da tese, a seleção das melhores 

concepções de paredes, entre aquelas estudadas neste trabalho, para cada uma das cidades 

brasileiras escolhidas. 

 
2.1 CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O principal objetivo da adoção de um sistema passivo de climatização do ar, tal como a 

parede Trombe é proporcionar bons níveis de conforto térmico, com baixo consumo de 

energia elétrica. Torna-se importante, portanto, conhecer maneiras de mensurar o conforto 

térmico e a eficiência energética para que seja possível o correto projeto do sistema. Tais 

maneiras são abordadas a seguir, neste item. 

 

2.1.1 Conforto Térmico 
Conforto Térmico é definido como “a condição da mente que expressa satisfação com 

o ambiente térmico e é estimada por avaliação subjetiva” (ANSI/ASHRAE, 2010, pág. 3). Entre 

os elementos que afetam o conforto humano, encontram-se a temperatura do ar, a 

temperatura média radiante, a umidade relativa e a velocidade do ar (LAMBERTS et al., 2014). 

Além das variáveis do ambiente, a condição de conforto térmico depende também da 

atividade desenvolvida pelo ser humano, da vestimenta, e das variáveis como sexo, idade, 

biótipo, hábitos alimentares, entre outras (FROTA, 2009). 

Considera-se que o ser humano sente conforto térmico quando o balanço térmico de 

todas as trocas de calor a que está submetido o corpo for nulo e a temperatura da pele e suor 

estiverem dentro de certos limites. O calor que o corpo humano produz é em parte dissipado 

para o meio ambiente através dos mecanismos de convecção, radiação e evaporação da 

água. A taxa de perda de calor para que a pessoa sinta conforto térmico é considerada ideal 

quando a temperatura da pele mantém-se próximo à 35°C. À medida que a temperatura do 

ambiente muda, o organismo tentará proteger-se: quando a temperatura diminui, ocorre um 

aumento do fluxo de perda de calor, e a pessoa sentirá “frio” se o fluxo de perda continuar; já 

quando a temperatura aumenta, ocorre uma intensificação da transpiração.  Em ambos os 

casos, se a pessoa não conseguir resolver a sensação de “frio” ou de “calor”, e essa situação 

persistir, ela poderá adoecer (CORBELLA e YANNAS, 2009).  O balanço de energia entre o 
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ser humano e o meio-ambiente pode ser descrito através da equação 1 (CORBELLA e 

YANNAS, 2009, pág. 209): 

 

 M + W – (Cd + Cv + Cr + E) = D ,   (1) 
 

 onde, 

M é o metabolismo, 

W é a energia utilizada para realizar trabalho, que irá depender da atividade exercida, 

Cd é a energia dissipada por condução, 

Cv é a energia dissipada por convecção, 

Cr é a energia dissipada por radiação, 

E é a energia dissipada por evaporação de água sobre a superfície da pele, 

D é o termo de balanço ou acumulação. 

 

A análise da equação 1 ocorre a partir do valor resultante de “D”. Um “D” negativo 

indica que a pessoa sente frio. Nesse caso a pessoa poderá colocar mais roupas para diminuir 

a perda de calor. Exercer atividades físicas também irá aumentar o valor de “D”. Já um “D” 

positivo indica que a pessoa sente calor, e nesse caso o processo para diminuir o valor de “D” 

é o oposto ao recém descrito. O “D” será zero quando a pele da pessoa estiver em torno de 

35°C. Nesse estado neutro, quando a pessoa não sente nem frio de calor, a pessoa terá uma 

sensação de bem-estar chamada de conforto térmico (CORBELLA e YANNAS, 2009). 

Givoni (1976) escreveu a respeito da dificuldade de definir o estado de conforto (ou 

desconforto), explicando que é necessário avaliar o conjunto de fatores para compreender o 

efeito térmico sobre o corpo humano. 

 

“Tem sido reconhecido que é impossível expressar respostas humanas 

ao ambiente térmico como função de um único fator ambiental como 

temperatura, umidade, velocidade do ar, etc., já que esses afetam o corpo 

humano simultaneamente, e a influência de qualquer um depende do nível dos 

outros fatores” (GIVONI, 1976, pág. 75, tradução da autora). 

 

Para poder fazer uma análise térmica foram elaborados índices de conforto térmico. 

Esses índices foram desenvolvidos com base em diferentes aspectos do conforto e podem 

ser classificados como biofísicos (baseados nas trocas de calor entre o corpo e o ambiente), 

fisiológicos (baseados nas reações fisiológicas originadas por condições conhecidas de 
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temperatura seca do ar, temperatura média radiante, umidade do ar e velocidade do ar) e 

subjetivos (baseados nas sensações subjetivas de conforto experimentadas em condições 

em que os elementos de conforto térmico variam) (FROTA, 2009). Existem diversos índices 

de conforto térmico. Esse trabalho irá tratar sobre o Índice de Temperatura Efetiva, a Carta 

Bioclimática de Olgyay, o modelo de Fanger, e o modelo adaptativo. 

O Índice de Temperatura Efetiva, de Yaglow, Hougthen, foi desenvolvido em 1923. 

Trata-se de um índice subjetivo onde as correlações entre as sensações de conforto e as 

condições de temperatura, umidade e velocidade do ar são apresentadas através de um 

nomograma. Posteriormente, em 1932, Vernon e Warner apresentaram uma proposta de 

correção do índice de Temperatura Efetiva onde a temperatura seca do ar foi substituída pela 

temperatura do termômetro de globo. Este nomograma, apresentado na Figura 10, 

geralmente é utilizado em conjunto com a Carta Psicrométrica, onde podem ser consultadas 

a correspondência entre a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido a partir 

da umidade relativa (FROTA, 2009). 

 

Figura 10 - Nomograma de Temperatura Efetiva para pessoas normalmente vestidas, em 
trabalho leve 

 
Fonte: Koenigsberger et al. (1977, pág. 70) 

 

O valor do índice pode ser determinado através de qualquer combinação de temperatura 

de bulbo seco ou úmido e a velocidade do ar. A temperatura do ar e a temperatura do bulbo 

úmido variam entre 1°C e 43°C e a velocidade do ar varia entre 10-350 cm/s (Givoni, 1976). 

Observa-se que a zona de conforto da Figura 10 apresenta temperaturas entre 22 e 27°C.  
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Anos mais tarde Olgyay apresentou a Carta Bioclimática, aplicada para pessoas que 

vivem em zonas climáticas moderadas dos Estados Unidos, situadas não muito acima dos 

305 metros de altura sobre o nível do mar. Esta carta pode ser aplicada para pessoas que 

estejam em atividade sedentária ou em atividade leve, vestindo roupas comuns para 

ambientes internos. A zona de conforto foi definida pelas condições nas quais uma pessoa 

média não possui sensação de incômodo (OLGYAY, 2010). 

Olgyay (2010) uniu a esta carta os efeitos dos elementos climáticos, que podem ser 

observados na Figura 11, onde a umidade relativa (%) relaciona-se com a temperatura de 

bulbo seco (°C), e a zona de conforto posiciona-se no centro. As curvas ao redor da zona de 

conforto representam os elementos climáticos e indicam qual deve ser a medida corretiva para 

recuperar as condições de conforto em qualquer ponto situado fora da zona. Novamente a 

zona de conforto admiti uma pequena variação da temperatura (em torno de entre 21 e 27°C). 
 

Figura 11 - Gráfico bioclimático para habitantes de uma zona moderada dos EUA 

 
Fonte: Adaptado de OLGYAY (2010, pág. 22) 
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Outro índice bastante utilizado é o de Fanger, que em 1972 relacionou dados de conforto 

com variáveis psicológicas (FANGER, 1972). Fanger obteve o Voto Médio Predito (PMV, do 

inglês, Predicted Mean Vote) para determinadas condições ambientais através de trabalho 

experimental, onde ele analisou pessoas de diferentes nacionalidades, idades e sexos. Esse 

índice revela a sensibilidade humana ao frio e ao calor de forma numérica: um PMV igual a 

zero, indica que há conforto térmico; um PMV negativo, indica desconforto por frio; um PMV 

positivo indica desconforto por calor (LAMBERTS et al., 2014). 

A partir do PMV, foi elaborado o conceito de Previsão da Porcentagem de Insatisfação 

(PPD, do inglês, Predicted Percentage of Dissatisfied), que foi adotado pela norma ISSO 7730 

de 1984. Essa norma recomenda que, para espaços de ocupação humana termicamente 

moderados, o PPD deva ser menor do que 10%, o que corresponde a uma faixa do PMV de 

-0,5 a 0,5 (LAMBERTS et al., 2014). A Figura 12 mostra o gráfico que relaciona o PPD com o 

PMV. Observa-se que, quanto mais próximo do PMV igual à zero, menor é a porcentagem de 

pessoas insatisfeitas. Entretanto, o valor do PPD nunca chega à zero, o que demonstra que 

é impossível satisfazer todas as pessoas presentes em um mesmo ambiente (FANGER, 

1972). 

 
Figura 12 - Previsão da Porcentagem de Insatisfação (PPD) como função de Voto Médio 

Predito (PMV) 

 
Fonte: Adaptado de ANSI / ASHRAE (2010, pág. 7) 

 

Outro modelo de conforto bastante aceito na literatura é o modelo adaptativo, onde os 

fatores físicos e psicológicos interferem na percepção térmica. Isso porque as pessoas fazem 

ajustes no seu entorno (de forma consciente ou não consciente) que interferem no seu 

balanço térmico, tais como buscar abrigo, alterar a vestimenta ou fechar portas e janelas. 

Além disso, existem os processos chamados de “fisiológicos”, como as alterações que se 

tornaram parte da herança genética de um indivíduo ou grupo de pessoas e as mudanças nas 

configurações do sistema de termorregulação fisiológica que ocorrem em um determinado 

período como resposta à exposição de estressores ambientais térmicos. Por fim, existem os 
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processos chamados de “psicológicos”, onde as experiências e expectativas do clima interno 

atenuam a percepção térmica (DEAR et. al., 1997) 

Segundo Dear et al. (1997), o modelo de Fanger (1972) não se aplica para ambientes 

naturalmente ventilados porque ele é apenas parcialmente responsável pelos processos de 

adaptação térmica ao clima interno. Neste sentido, os autores propõe o chamado de “modelo 

adaptativo” de conforto, que considera que as pessoas possuem um papel fundamental na 

criação de suas próprias preferências térmicas, que podem ser desenvolvidas com base na 

maneira como elas “interagem com o ambiente, ou modificam seu próprio comportamento, ou 

porque fatores contextuais e histórico térmico passado alteram suas expectativas e 

preferências térmicas” (DEAR et al., 1997, pág. 2). 

O modelo adaptativo mais recente de avaliação de conforto térmico, adotado pela 

ASHRAE Standard 2005, é apresentado em Dear et al. (2002), onde a temperatura ótima de 

conforto térmico (Tconf) está diretamente relacionada com a temperatura média exterior (Ta,ext), 

conforme a equação 2. 

 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0,31𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 17,8,   (2) 

 
Além disso, foram definidas faixas de aceitabilidade para 90% e 80% dos ocupantes, 

onde é definida uma zona de conforto somando à Tconf 2,5°C e 3,5°C, respectivamente, 

conforme a Figura 13 (DEAR et al., 2002). 

 

Figura 13 - Padrão de conforto adaptativo proposto para o ASHRAE Standard 55, aplicável 
para edifícios naturalmente ventilados 

 
Fonte: DEAR et al., 2002, pág. 554. 
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No Brasil, para edificações habitacionais, a norma indica um procedimento para avaliar 

a edificação com relação ao seu desempenho térmico através de simulação computacional 

com o software EnergyPlus. Com relação às temperaturas internas para o verão, o valor 

máximo diário da temperatura do ar interior de ambientes de permanência prolongada (sem 

fontes internas de calor) deve ser sempre menor ou igual ao valor máximo diário da 

temperatura do ar exterior. Para o inverno, os valores mínimos diários da temperatura do ar 

interior, no dia típico de projeto de inverno, devem ser sempre maiores ou iguais à temperatura 

mínima externa acrescida de 3°C (ABNT, 2013).  

A norma brasileira também define parâmetros de conforto térmico para ambientes com 

ar-condicionado (sistemas centrais e unitários). Esses são definidos a partir da temperatura 

operativa2 e da umidade relativa (ABNT, 2008). Conforme a recomendação de ABNT (2008), 

durante o verão (com roupa típica de 0,5 clo3) a temperatura operativa no interior da zona 

deve ficar entre 22,5°C e 25,5°C para uma umidade relativa de 65%, e entre 23°C e 26°C para 

uma umidade relativa de 35%. Além disso, a velocidade média do ar (não direcional) não deve 

ultrapassar 0,20 m/s para distribuição de grau convencional (grau de turbulência de 30% a 

50%) e 0,25 m/s para distribuição de ar por sistema de fluxo de deslocamento (grau de 

turbulência menor do que 10%). Já no inverno (com roupa típica de 0,9 clo), a temperatura 

operativa deve ficar entre 21°C e 23,5°C para uma umidade relativa de 60%, e entre 21,5° e 

24°C para uma umidade relativa de 30%. A velocidade média do ar (não direcional), por sua 

vez, não deve ultrapassar 0,15 m/s para distribuição de grau convencional (grau de 

turbulência de 30% a 50%) e 0,20 m/s para distribuição de ar por sistema de fluxo de 

deslocamento (grau de turbulência menor do que 10%) (ABNT, 2008). 

 

2.1.2 Eficiência Energética 
No Brasil, muitas vezes o conforto térmico só é obtido por meio da climatização artificial 

do ar, o que gera consumo de energia. Sendo assim, torna-se importante abordar também o 

tema da eficiência energética. 

A energia é “um insumo que alimenta processos e transformações, até que se obtenha 

o resultado final” (BARROS et al., 2015). Atualmente, é considerada um requisito fundamental 

para tornar possível o desenvolvimento de economia de uma região e para fornecer a toda 

                                                 
2 A temperatura operativa é a “temperatura uniforme de um ambiente imaginário, no qual uma pessoa 

trocaria a mesma quantidade de calor por radiação e convecção que no ambiente não uniforme real” 

(ABNT, 2008, pág. 2) 
3 A resistência térmica da roupa costuma ser medida em “clo” (termo que vem do inglês. “clothing”). O 

valor de 1 clo equivale a uma resistência térmica de 0,155 m² °CW e representa à resistência térmica 

de um terno completo (LAMBERTS et al., 2014). 
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população serviços como educação, saneamento e saúde (ROMÉRO e REIS, 2012). Como a 

energia só pode ser obtida por meio de transformações em recursos naturais, a sua utilização 

de forma adequada é fundamental para a construção de um modelo sustentável para o 

desenvolvimento (ROMÉRO e REIS, 2012). 

A eficiência energética de um processo pode ser definida a partir de um indicador de 

consumo de energia que relacione o consumo com o resultado obtido. Através desse 

indicador pode-se verificar qual processo consome menos energia para produzir um mesmo 

resultado final (BARROS et al., 2015). Portanto, quando se pensa em conservar a energia 

elétrica, significa que o consumo de energia será reduzido, mas sem perder a eficiência e a 

qualidade dos serviços (ELETROBRÁS / PROCEL, 2007).  Segundo o Departamento de 

Energia dos Estados Unidos (2017, tradução da autora), a eficiência energética “é uma das 

maneiras mais fáceis e mais efetivas em termos de custo para combater a mudança climática, 

limpar o ar que respiramos, melhorar a competitividade dos nossos negócios e reduzir custos 

para os consumidores”. 

Na arquitetura, a eficiência energética pode ser entendida como “um atributo inerente à 

edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto térmico, visual e acústico 

aos usuários com baixo consumo de energia” (LAMBERTS et al., 2014, pág. 5). Sendo assim, 

quando há dois edifícios que proporcionam as mesmas condições de conforto aos seus 

ocupantes, pode-se dizer que o edifício que consumir menos energia para tanto é o mais 

eficiente energeticamente (LAMBERTS et al., 2014). 

Segundo Roméro e Reis (2012) a questão da eficiência energética nos edifícios surgiu 

no dia 17 de outubro de 1973, dia do primeiro choque do petróleo. De acordo com o Balanço 

Energético Nacional (2016), os setores que mais consomem energia são os de indústrias e 

transportes. Já o setor residencial, somado com o de serviços, correspondem a 15% do total 

do consumo (Figura 14). 

 
Figura 14 - Consumo energético por setor - ano base 2015 

 
Fonte: Adaptado de Balanço Energético Nacional (2016) 
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Atualmente, certificações ambientais possuem o papel de incentivar a construção ou 

retroffit de edificações de forma a reduzir o seu impacto no meio-ambiente. Entre as 

certificações existentes, encontram-se o LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), a Aqua, o Selo Casa Azul e o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica). A certificação LEED é de propriedade da instituição Green Building Council 

(oriunda dos Estados Unidos) e atende desde áreas internas de prédios comerciais e área 

comuns da edificação até o desenvolvimento de bairros. Além da eficiência energética, o 

LEED também leva em consideração o uso racional da água, o depósito e reciclagem de 

materiais, a qualidade ambiental interna, entre outros. A certificação Aqua foi instituída no 

Brasil em 2008 pela Fundação Vanzolin, tendo como base a certificação francesa HQE (Haute 

Qualité Environmentale). A certificação estabelece 14 categorias de qualidade ambiental a 

serem seguidas divididas em quatro blocos: ecoconstrução, ecogestão, conforto e saúde. O 

Selo Casa Azul, de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, foi lançado em 2010. Tem 

como objetivo incentivar o uso racional de recursos naturais necessários à construção civil e 

no uso diário de edificações financiadas pelo banco. Foram estabelecidos 53 critérios de 

análise que envolvem a qualidade urbana, o projeto e conforto, a eficiência energética, a 

conservação de recursos materiais, a gestão da água e práticas sociais. Pode-se obter três 

níveis de certificação, sendo a “Bronze” o nível mais baixo (que deve atender aos requisitos 

recém listados), a “Prata” o nível intermediário (que deve atender a outros seis critérios) e a 

“Ouro” o nível mais alto (que deve atender a mais 12 critérios) (BARROS et al., 2015). 

O PROCEL tem como objetivo “promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o 

seu desperdício” (PROCEL INFO, 2006b). Em 2009, o PROCEL publicou o Regulamento 

Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços 

e Públicos (RTQ-C) que descreve a metodologia para classificação do nível de eficiência 

energética destas edificações, informada através de uma etiqueta. Este material sofreu uma 

revisão em 2010 (PROCEL INFO, 2006a). A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(ENCE), fornecida com base neste regulamento classifica a eficiência energética de 

edificações através de uma escala que varia de A (para mais eficiente) a E (para menos 

eficiente) (INMETRO, 2010) (Figura 15).  

A classificação pode ser realizada através do método prescritivo (por meio de uma 

equação) e pelo método de simulação (por meio de um programa de computador). O método 

prescritivo pode ser aplicado apenas para edifícios condicionados artificialmente, enquanto 

que o método de simulação pode ser aplicado para edifícios condicionados e não 

condicionados (INMETRO, 2010). 
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Figura 15 - Exemplo de ENCE para edificações comerciais, de serviços e públicas 

 
Fonte: PROCEL Edifica et al. (2013, pág. 8) 

 

O método de simulação possui a vantagem de permitir a simulação de todos os 

componentes da edificação. Contudo, o método prescritivo é mais fácil de ser aplicado. A 

equação do método prescritivo que define o nível de eficiência energética é composta por 

quatro parcelas: envoltória4, iluminação, ar condicionado e bonificações. São consideradas 

bonificações aquelas iniciativas que aumentam a eficiência da edificação, tais como sistemas 

e equipamentos que racionalizem o uso da água e sistemas ou fontes renováveis de energia 

(PROCEL EDIFICA et al., 2013). 

A parcela da equação acima citada correspondente à envoltória é definida por outra 

equação, que envolve apenas aspectos relacionados à forma, à altura, à área de abertura, à 

área de fachada e ao fator solar do vidro. Portanto, o uso de uma parede Trombe não poderia 

ser contabilizado na equação e nem ao menos nas bonificações. Sendo assim, a definição do 

nível de eficiência energética de uma edificação com parede Trombe só pode ser realizada 

através do método de simulação.  

Mais tarde, em 2010, foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível 

de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) sob a portaria do Inmetro 

                                                 
4 A envoltória é definida como “planos que separam o ambiente interno do ambiente externo” 

(INMETRO, 2010, pág. 7). 
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número 449 (INMETRO, 2012) que permite a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação 

de Energia (ENCE). Para tanto, devem ser seguidos os requisitos técnicos e os métodos para 

classificação de edificações residenciais quanto à eficiência energética.  

Assim como ocorre no RTQ-C, a avaliação do RTQ-R pode ser realizada pelo método 

prescritivo (através de uma equação) ou pelo método de simulação (através de um dos 

programas computacionais que possuam as características exigidas pelo INMETRO), 

gerando como resultado final uma classificação através de uma escala que varia de A até E. 

A etiqueta pode ser concedida para a unidade habitacional autônoma, para edificações 

unifamiliares, para edificações multifamiliares e para áreas de uso comum (INMETRO, 2012). 

Da mesma forma que o RTQ-C, o RTQ-R não considera a parede Trombe nas equações. 

A pontuação total (PT) do nível de eficiência energética da unidade habitacional 

autônoma é calculada através de uma equação que envolve a eficiência da envoltória quando 

ventilada naturalmente, a eficiência do aparelho de ar condicionado, as bonificações 

(pontuação obtida com iniciativas que aumentem a eficiência energética de edificações), e um 

coeficiente relacionada à posição geográfica. O mesmo procedimento é adotado para as 

edificações unifamiliares. Para as edificações multifamiliares, a classificação é feita mediante 

o resultado da ponderação da classificação de suas unidades habitacionais autônomas pela 

área útil das mesmas (excluindo terraços e varandas). Para as áreas de uso comuns são 

levados em consideração o rendimento de motores elétricos de indução trifásicos, os tipos de 

lâmpadas utilizadas, a classificação da ENCE das bombas centrífugas, a categoria de uso 

dos elevadores, entre outros (PROCEL Edifica et al., 2012).  

De acordo com o calendário estabelecido através do Plano Nacional de Eficiência 

Energética (PNEf), até 2025 a etiqueta será obrigatória para edificações comerciais, enquanto 

que o prazo para edificações residenciais é até 2030. A etiquetagem para edificações públicas 

federais se tornou compulsória no ano de 2014 (PROCEL Edifica et al., 2010). 

 

2.2 PAREDES TROMBE 
A parede Trombe é um sistema composto por uma camada de material de alta inércia 

térmica e um vidro, posicionado em frente à primeira camada. O vidro tem a função de evitar 

a perda de calor por convecção e por radiação para o exterior. As paredes Trombes devem 

ser voltadas para a orientação de maior insolação solar (LAMBERTS et al., 2014). No caso 

do hemisfério sul, esta orientação é a norte. 

A parede maciça do sistema de parede Trombe geralmente é construída com pedra, tijolo 

ou concreto (ABASSI et al., 2014). Ela armazena calor vindo do sol durante o dia e libera-o 

para o interior durante a noite. Este calor é conduzido devagar através da parede para a 

superfície interna e então para o ambiente por radiação e convecção (YEDDER e BILGEN, 
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1991). Segundo Rabani et al. (2013), pode-se observar o processo que comprova o 

armazenamento de calor pela parede: no início do dia, com o nascer do sol, a temperatura da 

parede Trombe e no seus espaços circundantes aumenta em comparação com a dos outros 

ambientes. Com o passar do dia, devido à transferência de calor de condução através da 

parede Trombe e de convecção, a temperatura do ambiente interno aumenta. Ao final do dia, 

as temperaturas do canal e do ambiente interno se equivalem. 

Quando a parede Trombe está configurada para o aquecimento, o ar vindo do ambiente 

interno entra no canal pela abertura inferior, é aquecido pela parede, e então sobe devido à 

força de empuxo. Em seguida, o ar retorna ao interior do ambiente através da abertura 

superior. Quando a temperatura externa for moderada (por exemplo, maior do que 10°C), o 

ar vindo da abertura inferior também pode ser oriundo do meio externo (GAN, 1998).  

Apesar de ser considerada como um sistema de aquecimento solar passivo, a parede 

Trombe ventilada também permite fazer a renovação do ar através do efeito chaminé (PINTO 

e DIAS, 2015). Sendo assim, ela pode ser utilizada no modo resfriamento, quando o ar 

aquecido no interior do canal é conduzido para o exterior por meio de uma abertura superior 

no painel envidraçado (GAN, 1998) (Figura 16). Nesse caso o calor é liberado para o ambiente 

externo, o que incrementa a ventilação do ambiente interno (CAVALCANTI et al., 2011). 

Aconselha-se, ainda, sombrear a parede Trombe (ventilada ou não ventilada) pelo exterior 

para evitar o sobreaquecimento no verão (PINTO e DIAS, 2015). Esse sombreamento pode 

ser feito, por exemplo, através de placas horizontais (tais como marquises) e de vegetação.  

Figura 16 - Esquemas de operação 
(A) Parede Trombe não ventilada; (B) Parede Trombe no modo inverno com termo-

circulação do ar; (C) Parede Trombe no modo verão com ventilação cruzada. 

 
Fonte: Adaptado de Stazi et al. (2012b, pág. 218). 

 

Grande parte do território brasileiro está localizado relativamente próximo da linha do 

equador, o que acarreta em pequenas variações de radiação solar ao longo do dia 

(CAVALCANTI, 2013). Essa característica incentiva a adoção de estratégias de climatização 

natural do ar que utilizem a radiação solar. O sistema de paredes Trombe, ao serem seguidas 

algumas recomendações, pode ser utilizado nos diversos climas brasileiros (CAVALCANTI, 

2013). 
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São muitas as configurações que uma parede Trombe pode assumir. Saadatian et al. 

(2012) apresentaram 9 configurações diferentes: 

• A versão 1, versão clássica, mostrada na (Figura 16-B); 

• A versão 2, parede em zigue-zague, permite ter uma face voltada para o sul 

(considerando o hemisfério norte) com uma janela para fornecer calor e luz para o 

ambiente interno (a janela é sombreada, para evitar o superaquecimento no verão) e 

uma parede em V com configuração de uma clássica parede Trombe.Esta versão foi 

criada para reduzir o ganho excessivo de calor e ofuscamento em dias ensolarados; 

• Na versão 3, parede Trombe de água, um container de água (que possui calor 

específico maior do que a alvenaria) na forma de parede é utilizado para armazenar o 

calor; 

• A versão 4, parede solar “trans”, consiste em uma parede de água modular 

transparente; 

• A versão 5, parede solar híbrida, consiste em uma parede Trombe clássica onde é 

inserida uma cerâmica porosa na parede interior que, quando está quente, é molhada 

por um bico de água instalado no telhado sobre o espaço entre o vidro e a parede, o 

que faz com que o espaço funcione como uma câmara de resfriamento devido ao 

fenômeno de resfriamento evaporativo; 

• A versão 6, parede Trombe com material de troca de fase, utiliza materiais de troca de 

fase para aumentar a eficiência; 

• A versão 7, parede Trombe composta, é formada por uma cobertura semi-

transparente, uma parede maciça de aquecimento, uma cavidade fechada, uma 

cavidade de ar ventilada e um painel isolante; 

• Na versão 8, Trombe fluidizada, a chaminé é preenchida com um fluido altamente 

absorvente e de baixa densidade; 

• Na versão 9, parede Trombe fotovoltaica, são colocados painéis fotovoltaicos em 

frente ao vidro que convertem a radiação solar em calor. 

Além da forma, diversos elementos podem alterar a eficiência da parede, tais como os 

acessórios (aberturas, ventiladores e isolamento) e atributos (tamanho, cor, material da 

parede, material de revestimento e especificações do vidro) (SAADATIAN et al., 2012). Pode-

se citar ainda a localização e dimensão das aberturas de ventilação e os dispositivos de 

oclusão e de sombreamento, bem como a forma com que esses elementos são utilizados 

durante as diferentes épocas do ano (BRIGA-SÁ et al. 2014).  

Para um país tropical como o Brasil, as nove configurações podem, teoricamente, serem 

adotadas. Contudo, ainda são poucos os estudos voltados para essas versões aplicadas no 
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Brasil. Para tanto, conforme destacado anteriormente, é importante controlar a incidência da 

radiação solar direta sobre a parede para evitar o sobreaquecimento no verão. Em latitudes 

mais baixas, no entanto, esse controle deve ser bem dimensionado para que não interfira no 

aquecimento do ambiente no inverno. 

Conforme definido anteriormente, a parede de acumulação deve ter alta inércia térmica. 

Um material com maior densidade irá armazenar mais energia solar do que um material com 

a mesma espessura, porém com menor densidade. Ainda, deve ser avaliada a condutividade 

térmica do material. Um material com maior condutividade térmica irá perder mais calor 

durante a noite do que um material com menor condutividade térmica. Sendo assim, em um 

material com menor condutividade térmica é necessário mais calor acumulado para aquecer 

um ambiente (BOJIĆ et al., 2014). Pode-se relacionar a espessura da parede de 

armazenamento com o coeficiente de transmissão térmica: quanto menor é a espessura, 

maior o coeficiente, o que permite aumentar as temperaturas do ambiente interno, porém gera 

uma perda maior de calor durante as noites. (PINTO, 2015) 

Com relação ao painel de vidro, Pinto e Dias (2015) recomendam uma distância da parede 

entre 10 e 15 cm, enquanto que Cavalcanti et al. (2011) recomendam a distância entre 5 e 15 

cm. Quando são utilizadas venezianas, estas podem estar posicionadas na face externa do 

vidro ou no interior da cavidade. A vantagem de colocá-la no interior da cavidade é prolongar 

a sua vida útil (Hu et al., 2016). 

O processo de trocas térmicas que ocorrem em uma parede Trombe podem ser explicados 

da seguinte forma: 

I) Quando o calor incide no vidro, as trocas térmicas irão ocorrer através da 

condução, da convecção e da radiação; 

II) O calor no interior da câmera irá ser parcialmente conduzido através da parede de 

armazenamento até a superfície interna e parcialmente devolvido para o exterior 

através da convecção e da radiação; 

III) O calor conduzido para a superfície interna é transferido por radiação e por 

convecção para o interior do ambiente. 

A condução ocorre entre dois corpos que se tocam ou em um único corpo que possui 

pontos com diferentes temperaturas. A equação 3 a intensidade do fluxo térmico envolvida 

neste processo (FROTA, 2009). 

 

 qcd = (λ / e) (θe – θi) ,     (3) 
 



52 
 

onde, 

qcd representa a intensidade do fluxo térmico por condução, em W/m²; 

e é a espessura da parede, em m; 

θe é a temperatura da superfície externa da envolvente, em °C; 

θi é a temperatura da superfície interna da envolvente, em °C; 

λ é o coeficiente de condutibilidade térmica do material, em W/m°C. 

 

A convecção ocorre quando há troca de calor entre dois corpos, sendo um sólido e o outro 

um fluido (líquido ou gás). A intensidade do fluxo térmico que ocorre neste processo é 

expressa pela equação 4 (FROTA, 2009). 

 

qc = hc (t – θ) ,  (4) 
 

onde, 

qc representa a intensidade do fluxo térmico por convecção, em W/m²; 

hc representa o coeficiente de trocas térmicas por convecção, em W/m²°C; 

t é a temperatura do ar, em °C; 

θ é a temperatura da superfície do sólido (parede), em °C. 

A troca de calor por radiação ocorre entre dois corpos que estão distanciados entre si 

através da capacidade que esses corpos possuem de emitir e de absorver energia térmica. A 

equação 5 demonstra esse fluxo de calor (FROTA, 2009). 

 

qr = hr (θ – θr) ,   (5) 
 

onde, 

qr representa a intensidade do fluxo térmico por radiação, em W/m²; 

hr representa o coeficiente de trocas térmicas por radiação, em W/m²°C; 
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θ é a temperatura da superfície da parede considerada, em °C; 

θr é a temperatura radiante relativa às demais superfície, em °C. 

A forma como o fluxo de calor forma-se em um ambiente com parede Trombe pode ser 

melhor visualizada através do trabalho de Hernández-López et al. (2016).  A Figura 17 mostra 

as isotérmicas de um modelo de simulação inserido no contexto climático de Huitzilac, no 

México, considerando o dia mais frio de 2014, para os intervalos entre 8h e 10h, 12h e 13h e 

15h e 18h. Conforme o autor, para o caso de um dia quente, o padrão é muito similar a este 

apresentado. Pode-se perceber que às 8h, em função de uma reduzida radiação solar, a 

distribuição da temperatura do sistema é quase uniforme. Ainda assim, ocorre o movimento 

do ar no interior do canal. Com o passar das horas, a parede de armazenamento apresenta o 

maior gradiente de temperatura (HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2016). 

Além disso, observa-se que o fluxo de energia ocorre em um caminho unidimensional, 

partindo da superfície absorvedora (lado externo da parede de acumulação) em direção à 

superfície que se volta para a sala (lado interno da parede). Em grande parte do ambiente as 

isotérmicas apresentam um gradiente horizontal próximo de zero, evitando o movimento 

vertical do fluxo nesta região. Sendo assim, grandes níveis de turbulência ocorrem próximos 

às paredes verticais (HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2016).  

Figura 17 - Isotérmicas para Huitzilac no dia de inverno (vista em corte vertical).  
As isotérmicas representam o comportamento do campo de temperaturas no sistema 

durante o dia 

 
Fonte: Hernández-Lópes et al. (2016, pág. 519) 
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2.2.1 Paredes Trombe para aquecimento 

Diversos estudos a respeito da parede Trombe podem ser encontrados no que se refere 

à parede Trombe para aquecimento. Yilmaz e Kundakci (2008) propuseram e avaliaram o 

efeito de colocar uma parede Trombe na fachada sul de um apartamento de um edifício 

localizado em Istambul, na Turquia. A avaliação foi realizada por meio da comparação do 

desempenho térmico e das variações horárias das temperaturas da parede interna do edifício 

com a fachada existente e com a nova proposta de fachada. Para tanto, foram realizados 

cálculos computacionais. Foi constatado que o uso da parede Trombe contribui de forma 

significativa na conservação da energia, e que a troca do material da parede não altera 

significativamente os resultados. 

Dimassi e Dehmani (2012) estudaram o desempenho térmico de uma parede Trombe para 

o outono, inverno e primavera para o clima de Borj Cédria, Tunísia. A sala teste que continha 

a parede Trombe está localizada no Laboratório de Processos Térmicos (Laboratory of 

Thermal Process – LPT) CRTEn. Comparando os resultados, a melhor eficiência diária foi de 

45% e ocorreu no inverno, apesar de que a eficiência também foi boa durante o outono (42%). 

Na primavera a eficiência foi de 37%. 

Fares (2012) estudou através de cálculos computacionais o efeito nas cargas térmicas de 

uma edificação localizada em Damasco, na Síria, gerado pela alteração dos seguintes 

componentes de uma parede Trombe: tipo de parede (massa térmica), espessura da massa 

térmica, relação da área da parede Trombe pela área total da parede, e número de camadas 

de vidro (uma, duas ou três).  O estudo demonstrou que o uso da parede Trombe pode 

economizar 83% da energia, além de evitar a emissão de gases indesejáveis ao meio 

ambiente. Ainda, que é preferível usar os materiais de alta capacidade térmica, tal como a 

parede de tanque de água. Materiais com alta capacidade térmica detém o calor que é 

absorvido durante o dia para irradiá-lo à noite. Além disso, apesar do seu alto custo de 

implementação, Fares (2012) recomenda o uso de sistemas de aquecimento solar passivo de 

todas as suas formas. Dessa forma, além economizar energia, protege-se o ambiente das 

emissões gasosas prejudiciais. 

Rabani et al. (2013), utilizando código FORTRAN, investigaram o tempo de duração do 

aquecimento de um ambiente com parede Trombe durante os períodos sem sol no período 

mais frio do ano em Yazd, Iran. Foram variados os materiais da parede Trombe. Como 

resultado, a parede feita com cera de parafina foi a que se mostrou mais capaz de manter o 

calor por aproximadamente 9h. 

Liu et al. (2013) testaram e analisaram o desempenho térmico de uma parede Trombe 

para definir o momento ideal para abrir e fechar as aberturas de ventilação através de cálculos 

numéricos e de trabalho experimental. O ambiente térmico foi o de GangCha County, 
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Província QingHai, China. Foram variadas a velocidade do ar, a distribuição das temperaturas 

na camada de ar e a temperatura do ar interior. A partir desta análise, os autores constataram 

que entre 2 e 3 horas após o nascer do sol é o tempo ótimo para abrir as aberturas, enquanto 

que 1 hora após o pôr do sol é o momento ideal para fechá-las. Após terem definido estas 

condições, foram realizadas simulações em CFD para analisar o desempenho de 

armazenamento e liberação do calor da parede Trombe. Com esta análise, os autores 

verificaram que a capacidade de armazenamento máxima ocorre às 16h, e a mínima entre 7 

e 8 h.  

Abbassi et al. (2014) realizaram um estudo da parede Trombe através de um modelo 

numérico desenvolvido com o software TRNSYS. O modelo foi validado através de um 

protótipo de pequena escala localizado no Laboratório de Processos Térmicos do Centro de 

Pesquisa e Tecnologia de Energia de Borj Cedria (Laboratory of Thermal Processes of the 

Research and Technology Center of Energy of Borj Cedria - CRTEn). O clima adotado foi o 

da Tunísia. Como resultado, observou-se que quanto maior a área da parede Trombe, menor 

é a carga de aquecimento anual. Ainda, que a energia anual necessária para aquecimento do 

edifício sem isolamento térmico é maior do que no edifício com isolamento, e que a inércia 

térmica da parede externa afeta a eficiência do sistema de parede Trombe. 

Bojić et al. (2014) compararam o desempenho térmico e ambiental de edifícios (casa 

“Mozart”) com e sem a parede Trombe em uma casa localizada em Lyon (França). Para tanto, 

foram analisados os ciclos de vida e a energia consumida para aquecer o ambiente através 

do EnergyPlus, GenOpt e algoritmos paramétricos. A parede Trombe analisada possui 

diferentes variantes, que envolveu diferentes materiais (tijolo de barro, blocos de concreto e 

um tipo de concreto) e espessuras da parede. Através deste estudo foi constatado que para 

reduzir o ciclo de vida anualizado do uso de energia por casas com paredes de Trombe o 

material do núcleo deve ter menor densidade e menor energia incorporada. Com relação ao 

aquecimento, quanto este é feito por eletricidade a espessura ótima da camada interna é 

maior do que quando é utilizado gás natural. No que diz respeito ao período de retorno, esse 

corresponde à 8 e 18 anos, respectivamente. Ainda, a adoção da parede Trombe permite a 

economia de aproximadamente 20% de energia. 

Sacht et al. (2014) analisaram o desempenho térmico da parede Trombe e dos vidros a 

partir do software DesignBuilder, utilizando o método do Regulamento das Características do 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). As variáveis investigadas foram: dois 

diferentes tipos de vidro (composto de vidro verde de controle solar e vidro low-e e vidro alto 

limpante e vidro float clear), uma ou duas paredes Trombe, quatro diferentes orientações solar 

(norte, sul, leste e oeste, considerando o período anual), dois envelopes (parede dupla de 
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alvenaria e estrutura de aço em light gauge steel framing (estrutura de aço com lâminas finas), 

e o clima de quatro cidades portuguesas (Lisboa, Oporto, Lajes e Funchal). O vidro cobre 

aproximadamente toda a área e possui alta transmissividade. O modelo possui um pavimento, 

dimensões de 5 m x 5 m e altura de 2,80 m. Como resultado, os autores perceberam que em 

todos os casos a energia necessária para aquecimento foi menor do que os limites máximos 

fornecidos pela RCCTE e que a orientação solar mais adequada foi a sul. 

Corasaniti et al. (2017) investigaram numericamente o efeito do formato das arestas em 

uma parede Trombe, sendo elas afiadas e arredondadas. O clima considerado foi o da região 

mediterrânea. Os autores também analisaram a parede Trombe com fluxo de ar guiado, 

semelhante à parede Trombe com as arestas arredondadas, porém com a adição de palhetas 

de guia na parte inferior do canal para limitar o descolamento de fluxo da parede aquecida. A 

maior eficiência energética e exergética foi encontrada nesta terceira opção. 

Dimassi e Dehmani (2017) compararam o desempenho energético de uma parede Trombe 

convencional, pintada de preto, com uma onde a face externa da parede armazenadora era 

coberta por um fino painel de cobre preto de alta condutividade térmica. O estudo foi 

conduzido em um protótipo localizado em Borj Cedria. Como resultado, foi constatado que o 

uso deste painel permite aumentar a eficiência da parede Trombe, intensificando o fluxo de 

calor por condução e convecção.  

Yu et al. (2018a) estudaram, para o clima de Hefei, uma nova parede Trombe que permite 

simultaneamente o aquecimento e a purificação do ar através de uma camada fotocatalítica 

que é colocada na parte interna do vidro. Para tanto, foram realizadas medições em um 

protótipo. Os autores chegaram à conclusão de que esta nova parede Trombe, com uma 

estrutura em sanduíche (onde uma camada de isolamento térmico foi adicionada entre a 

camada catalítica térmica e a parede maciça), permite atingir economia de energia e um 

ambiente interno saudável. 

 

2.2.2 Paredes Trombe para resfriamento 
Os estudos mostrados até este momento referem-se ao uso da parede Trombe para 

aquecimento. O número de estudos voltados para o uso do sistema para resfriamento é bem 

menor. Gan (1998) estudou o uso da parede Trombe para resfriamento através da técnica de 

CFD. O programa CFD foi validado através de dados oriundos de um trabalho experimental. 

Foi demonstrado que o isolamento da superfície interior da parede Trombe permite maximizar 

a taxa de ventilação e evitar o sobreaquecimento indesejável do ar ambiente devido à 

convecção e transferência de calor de radiação da parede. Ainda, que a taxa de ventilação 

induzida pelo empuxo aumenta com a temperatura da parede, com o ganho de calor solar e 
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com a altura e espessura da parede. Também foi constatado que o aumento da profundidade 

do canal, junto com o aumento das aberturas de entrada e de saída do ar, gera um aumento 

da taxa de ventilação. Por fim, o uso do vidro duplo no lugar do vidro simples é aconselhável, 

pois dessa forma, além de melhorar o resfriamento passivo no verão, as perdas de calor no 

inverno são reduzidas. 

O uso da parede Trombe durante o verão foi estudado por Stazi et al. (2012a) no clima 

mediterrânico de Ancona, Itália. Foi investigada a influência do sombreamento, da ventilação 

e das condições de operação através de medições e simulações com o software EnergyPlus. 

Como resultado, foi constatado que o uso combinado de sombreamento, persianas e 

ventilação cruzada em uma parede Trombe pode fornecer um nível de conforto térmico 

satisfatório no verão e reduzir a energia necessária para resfriamento em 72,9%, para edifícios 

de envelope com baixo isolamento, e 63%, para edifícios de envelope com alto isolamento, 

quando comparados com uma parede Trombe não ventilada e sem proteção solar. Ainda, foi 

observado que o uso de sombreamento externo e de persianas economiza mais energia de 

uma habitação com parede Trombe do que a ventilação cruzada. Além disso, o aumento do 

isolamento do envelope causa uma diminuição do efeito do sombreamento e um aumento da 

eficiência da ventilação. 

Alves (2014) conduziu estudos com relação ao sombreamento de uma parede Trombe 

pertencente a uma célula teste construída no campus universitário da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD). Nela, foram instalados, em diferentes momentos, os 

seguintes sistemas de sombreamento: persiana, lâminas horizontais, lâminas verticais e 

vegetação. O autor verificou que a persiana permite que as temperaturas internas fiquem 

menores do que as externas. Contudo, o mesmo não ocorreu para as lâminas e a vegetação. 

O autor chegou à conclusão de que as lâminas horizontais e verticais deveriam ter sido 

aplicadas em conjunto e a vegetação deveria ser mais densa. 

Badawiyeh et al. (2017) estudaram viabilidade de utilizar a ventilação natural induzida por 

uma parede Trombe para extrair ar fresco de pisos subterrâneos. O estudo foi conduzido 

durante o verão em uma residência localizada no clima do deserto seco do interior do Líbano. 

Os autores verificaram que o sistema proporcionou conforto térmico (considerando 80% de 

aceitabilidade) durante 83,3% do tempo no mês de junho e 58,3% do tempo em agosto. 

Também foi observada a redução do consumo com climatização artificial do ar, o que levou a 

um período de payback inferior a quatro anos. 

 

2.2.3 Paredes Trombe para aquecimento e resfriamento 
Diversos trabalhos apresentam uma análise do uso da parede Trombe tanto para 

aquecimento quanto para resfriamento. Sá (2011) trabalhou com análise experimental e 
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simulação (através do programa MatLab) do desempenho térmico da parede Trombe na 

cidade de Vila Real, Portugal. Como resultado da análise experimental, a autora chegou à 

conclusão de que o fechamento do sistema de ventilação e o uso de dispositivos de 

sombreamentos são essenciais durante os dias da estação de arrefecimento a fim de reduzir 

os ganhos solares através da parede Trombe. À noite, o ar quente deve circular do interior 

para o exterior, de forma a reduzir as temperaturas. Durante a estação de aquecimento o 

sistema de ventilação contribui de forma significativa aos ganhos solares, mostrando-se mais 

eficaz do que a parede Trombe não ventilada. Também foi constatado que quando o sistema 

de ventilação estava fechado, a temperatura no interior da caixa de ar era menor do que 

quando ele estava aberto. Concluiu-se também que a liberação do calor para o interior da 

célula de teste na parede Trombe não ventilada é mais tardia do que na ventilada. Por fim, o 

uso do cálculo dinâmico através do programa MatLab foi considerado como bastante 

vantajoso, já que o comportamento térmico da parede Trombe pode ser analisado para 

qualquer momento e com alterações nos diversos fatores que influenciam o seu desempenho.  

Gomes (2011) avaliou a contribuição para a eficiência energética da parede Trombe 

através da simulação de uma célula teste com o uso do EnergyPlus. O modelo foi simulado 

nas cidades de Lisboa e Guimarães. A célula teste foi simulada com três diferentes 

configurações para a parede sul: parede Trombe sombreada, parede dupla com envidraçado, 

e parede dupla. Foi constatado que o uso da parede Trombe possibilita a redução da oscilação 

da temperatura interna e contribui na melhoria do desempenho energético de edifícios, 

economizando energia e reduzindo a emissão de gases. Ainda, foram realizadas simulações 

com a aplicação de uma película seletiva na superfície exterior da parede Trombe. Essa 

mostrou-se capaz de reduzir o consumo de energia. Contudo, é feita uma ressalva de que 

esta película deve sofrer manutenção. Com relação ao período de retorno, em ambas as 

cidades ele é de 11 anos quando comparada com a solução da “parede dupla” e de 4 anos 

quando comparado com a solução do “envidraçado”. 

Martins (2010) apresentou uma metodologia de cálculo do desempenho energético da 

parede Trombe de uma edificação unifamiliar tendo como base a ISO 13790:2008 (E). Foi 

constatado que, em Vila Real (Portugal), o uso deste sistema pode reduzir significativamente 

as necessidades de aquecimento de um edifício, porém, aumenta, de forma pouco 

significativa, as necessidades de arrefecimento. Ainda, que a parede Trombe ventilada é mais 

eficiente para aquecimento do que a parede Trombe não ventilada. Além do mais, o aumento 

da área da parede trombe acarreta na redução da necessidade de aquecimento. Com relação 

ao material da parede, no período de aquecimento e para a parede Trombe ventilada, o tijolo 

cerâmico maciço foi o material que gerou uma maior redução da necessidade de aquecimento, 

quando comparado ao granito e ao concreto. Já para a parede Trombe não ventilada, esse 

material foi o granito (apesar da diferença com relação aos outros materiais ser pequena). No 
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verão, o material que leva a uma menor necessidade de arrefecimento foi o tijolo cerâmico 

maciço. Por fim, para o verão (considerando paredes Trombe ventiladas ou não ventiladas) e 

para o inverno (considerando a parede Trombe não ventilada), quanto maior for a espessura 

da parede acumuladora, menores serão os ganhos térmicos.  

Stazi et al. b (2012) estudaram o desempenho energético e o conforto térmico 

proporcionado pelo uso das paredes solares (ou paredes Trombe) em edificações residenciais 

no clima mediterrânico de Ancona, Itália. Os estudos foram conduzidos através de medições 

e simulações com o software EnergyPlus. Ao final do trabalho os autores chegaram à 

conclusão de que a parede solar proporciona economia de energia para aquecimento e 

conforto térmico durante o inverno e estações intermediárias. O uso de vidros duplos melhora 

o desempenho. No verão, o uso da parede solar aumenta o risco de superaquecimento, o que 

pode ser controlado com sombreamento e ventilação. 

Soares (2013) investigou o potencial de utilização de uma parede Trombe ventilada para 

uma edificação unifamiliar através do uso do software DesignBuilder. Essa edificação foi 

inserida em três diferentes cidades portuguesas: Lisboa, Beja e Bragança. Como resultado, 

foi observado que o uso da parede Trombe contribuiu de forma significativa para a redução 

do consumo de energia para aquecimento. Contudo, nas estações de arrefecimento, as 

proteções solares devem ser bem dimensionadas para evitar os ganhos térmicos indesejados. 

Com relação à espessura da parede Trombe, esta, apesar de manter uma temperatura no 

interior com menos oscilações e um melhor comportamento no verão, não influenciou muito 

nos resultados. 

Briga-Sá et al. (2014) desenvolveram um método de cálculo do desempenho energético 

da parede Trombe adaptado ao clima de Portugal baseado na ISO 13790:2008(E). Os estudos 

foram realizados para o inverno e para o verão da cidade Vila Real. Foram analisados os 

climas de verão e de inverno.  Os autores perceberam que, para o período de aquecimento, 

os ganhos de calor através da parede Trombe são maiores quando a parede de 

armazenamento é ventilada. Ainda, que essa contribuição aumenta com a espessura da 

parede, já que quanto maior a espessura, mais tempo será necessário para o calor alcançar 

o interior do ambiente. Durante o período de resfriamento, a ventilação deve ser fechada para 

reduzir os ganhos térmicos. Nesse caso também é aconselhado o aumento da espessura da 

parede de armazenamento, pois assim são reduzidos os ganhos térmicos. Foi constatado 

também que adoção da parede Trombe pode reduzir em 16,36% o consumo de energia para 

aquecimento. 

Pinto (2015) analisou a parede Trombe para o clima de Vila Real, Portugal, através de 

simulações com o software Design Builder. O modelo simulado foi o de uma célula teste 

construída no campus universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Este foi validado a partir da comparação dos seus resultados com os medidos no modelo real. 
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Os resultados da simulação foram superiores em 15 % com relação às temperaturas medidas 

no modelo real. Três situações distintas foram analisadas: modelo sem a parede Trombe, 

modelo com a parede Trombe não ventilada e modelo com a parede Trombe ventilada. Como 

resultado, foi constatado que a parede Trombe ventilada é a que mais contribui para o 

aquecimento interno. Ainda, que o aumento da área da ventilação possibilita aumentar as 

temperaturas máximas internas. Com relação ao material da parede acumuladora, o material 

com maior coeficiente de transmissão térmica foi o que mais contribuiu para o calor na zona 

útil. Além disso, quanto menor a espessura da parede, maior a oscilação térmica. Também 

foram variadas as espessuras da caixa de ar, e foi constatado que o aumento da espessura 

acarreta em um aumento da temperatura, porém esse aumento é pouco expressivo. O tipo de 

vidro influencia os resultados, porém este deve ser estudado para cada caso. Por fim, com 

relação ao sombreamento com lâminas horizontais, este apresentou pouco impacto nas 

estações de arrefecimento. 

Hernández-López et al. (2016) estudou a transferência de calor conjugado em um modelo 

bi-dimensional de um sistema de parede Trombe para avaliar o armazenamento de energia, 

as perdas de energia térmica e as temperaturas internas de um ambiente inserido nas 

condições climáticas de Huitzilac e Toluca, no México. O comportamento térmico da parede 

Trombe foi avaliado através de simulações do dia mais quente e do dia mais frio de 2014. O 

autor percebeu que as perdas de energia térmica da parede semitransparente são bastante 

expressivas, visto que elas representam em torno de 56,7 a 62,9 % da energia solar incidente 

no sistema para Toluca e 57,3 a 64,6% para Huitzilac. Com relação às temperaturas médias 

internas, Huitzilac alcançou seus valores máximos no dia mais frio em torno das 12 h e para 

o dia mais quente próximo às 13 h. Para a cidade de Toluca a temperatura média máxima no 

dia mais frio ocorreu em torno de 13 h, enquanto que no dia mais quente ocorreu por volta 

das 14 h. Com relação à energia armazenada, no geral, para ambas as cidades, a energia 

máxima armazenada para o caso do dia mais frio é em torno de 109 MJ e no caso do dia mais 

quente é em torno de 70 MJ.  

Briga-Sá et al. (2017a) submeteram uma célula teste com uma parede Trombe ao clima 

de Portugal para analisar o efeito da ventilação através da aberturas e dos dispositivos de 

sombreamento nas flutuações das temperaturas. Foi observado que quando não havia 

ventilação e dispositivos de sombreamento os valores de temperatura no topo da camada de 

ar foram sempre superiores aos obtidos na base, com uma diferença de até 19°C. Com 

relação à flutuação da temperatura através da parede maciça, esta não foi proporcional à sua 

espessura devido à sua capacidade de armazenamento de calor. O sistema provou sua 

capacidade de armazenar e liberar calor, já que quando as aberturas de ventilação estavam 

fechadas e o dispositivo de sombreamento não estava ativado, a temperatura dentro da célula 

de teste excedeu o valor da temperatura externa em 9°C. 
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Em um outro trabalho, Briga-Sá et al. (2017b) realizaram um estudo analítico e 

experimental a respeito do desempenho térmico de uma parede Trombe para diferentes 

condições de ventilação através das aberturas e de operação do dispositivo de 

sombreamento. Através dos estudos experimentais os autores perceberam que o dispositivo 

de sombreamento permitiu a redução da temperatura superficial externa de 60°C para 30°C 

ou menos. Ainda, que as aberturas permitiram a entrada de calor de forma até três vezes mais 

rápida. Os autores também destacaram a importância da intensidade da radiação solar no 

comportamento do sistema e o impacto imediato nos ganhos de calor da transferência de 

calor por convecção do ar através das aberturas de ventilação. 

Briga-Sá et al. (2018) avaliaram a influência do material e da espessura da parede maciça 

e do sistema de ventilação no desempenho térmico de uma parede Trombe através de uma 

metodologia analítica e de um trabalho experimental. Foi constatado que, durante o período 

de aquecimento, para a parede Trombe não ventilada, a diminuição do ganho de calor global 

não é proporcional ao aumento da espessura, e essa relação depende da capacidade de 

armazenamento de calor do material da parede maciça. Ainda, que a ventilação na parede 

maciça leva a maiores ganhos de calor devido à convecção do ar, porém esse crescimento 

não apresenta a mesma proporção para todos os materiais do estudo. Durante a estação de 

resfriamento fechar o sistema de ventilação e a persiana externa leva a menores ganhos de 

calor do que aqueles obtidos durante a estação de aquecimento. 

Long e Sun (2018) investigaram, através de análises numéricas e experimentais, o 

desempenho de uma parede Trombe onde, na face externa da parede maciça, foi colocada 

uma superfície de reflexão de radiação térmica, e, na face interna, um painel de radiação. No 

centro do canal foi inserida uma placa coletora solar. O estudo foi conduzido para o verão 

quente e o inverno frio de Xiangtan, China. Entre os resultados, foi verificado que a 

transferência de calor através da parede maciça é afetada de forma significativa pela 

temperatura do coletor e que a capacidade de transferência de calor aumenta com o aumento 

da temperatura do coletor. Ainda, que quando a refletividade da superfície externa da parede 

maciça é aumentada, ocorre uma diminuição da diferença de temperatura entre as superfícies 

interna e externa e um aumento o desempenho do isolamento térmico da parede. Além disso, 

que um aumento da temperatura do coletor gera uma ampliação do efeito da refletividade da 

superfície externa no desempenho do isolamento. 

 

2.2.4 Outras configurações de Paredes Trombe 
Além da parede Trombe tradicional, também foram encontrados diversos estudos que 

procuram rever o conceito original, de forma a aumentar a eficiência do sistema. Entre essas 
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alterações, destacam-se o uso de venezianas, placas de PCM, placas fotovoltaicas e aumento 

da área envidraçada.  

Com relação ao uso de venezianas, He et al. (2015) realizaram experimentos através de 

um modelo numérico dinâmico que tinham como objetivo comparar as características térmicas 

de um ambiente com a parede Trombe clássica e de um ambiente com a parede Trombe com 

venezianas (localizadas na cavidade de ar) em um clima frio da China. No modelo, foram 

colocadas duas aberturas, uma na parte superior e uma na parte inferior da parede de 

armazenamento. O ângulo das venezianas variou entre 60° e 90°. Os resultados 

demonstraram que no caso do ambiente com a parede Trombe com venezianas as janelas 

de ventilação devem ser abertas 1,5 h mais cedo do que no modelo clássico da parede 

Trombe. O uso de venezianas permitiu aumentar a temperatura média, diminuir as perdas de 

calor durante a noite, e consequentemente, reduzir a necessidade de energia para 

aquecimento. Ainda, o ambiente com a parede Trombe com venezianas alcançou um valor 

melhor no que se refere ao voto médio predito quando comparado com o ambiente com a 

parede Trombe clássica e o ambiente sem parede Trombe. Os resultados foram validados 

através de um estudo experimental. 

Hong et al. (2015) investigaram, através de um modelo de CFD, os fluxos e transportes 

térmicos em uma parede Trombe com venezianas. Um lado das venezianas foi coberto com 

revestimento de alta absorção, enquanto que o outro lado foi coberto com revestimento de 

alta refletividade, de forma a absorver ou refletir a irradiação solar conforme a necessidade. 

O modelo CFD foi validado através da comparação dos resultados obtidos com aqueles 

encontrados em um protótipo construído em Hefei, na China. Através destes estudos os 

autores perceberam que a posição das venezianas, a largura do duto de ar e a área de entrada 

e saída das aberturas exercem influência no desempenho térmico do sistema: a distância 

entre o vidro e a veneziana deve ser de 0,09 m, o duto deve ter 0,14 m de largura e a área 

das aberturas deve ser de 0,60 x 0,10 m. 

Hu et al. (2015), estudaram uma nova parede Trombe com exaustor de corrente contínua 

integrado nas estruturas das venezianas através da comparação de uma série de 

experimentos durante o inverno e o verão de Hefei, na China, variando os ângulos das abas 

das venezianas em 0°, 45° e 60°. Durante o inverno a abertura para o exaustor foi fechada e 

apenas as janelas internas na parede Trombe foram abertas. Neste caso, o inverno ocorreu 

um maior aumento de temperatura quando o ângulo utilizado foi o de 45°. Durante o verão, a 

janela superior na parede Trombe foi fechada, a abertura superior no vidro foi aberta e o 

exaustor foi aberto. Neste caso, foi adotado o ângulo de 90° com a horizontal para minimizar 

os ganhos de calor e foi constatado uma diferença de quase 2°C entre a parede do ambiente 

com a parede Trombe e a parede do ambiente de referência. 
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He et al. (2016) analisaram as características de uma parede Trombe com venezianas 

inclinadas entre 5° a 85° através de um modelo CFD, considerando o clima de Hefei, China. 

Segundo os autores, a veneziana pode melhorar a eficiência energética para aquecimento 

coletando calor no inverno e prevendo sobreaquecimento no verão, através da alternância 

dos modos de funcionamento do sistema. A veneziana é instalada entre o vidro e a parede. 

Durante o inverno o ar aquecido é enviado para o interior, enquanto que no verão ele é ejetado 

para o exterior. A irradiação solar absorvida é controlada através do ângulo das pás da 

veneziana. Durante o inverno, a qualidade do ar é degradada devido a sua circulação através 

da parede Trombe. Por essa razão, deve ser garantida a qualidade do ar através da inserção 

de ar fresco. O modelo CFD deste trabalho foi validado através de dados obtidos em um 

estudo experimental em Hefei, na China. Com relação aos resultados finais, os autores 

chegaram à conclusão de que com a mesma radiação solar recebida pelas venezianas, 

ângulos das pás menores podem ajudar a melhorar a temperatura do ar externo e a eficiência 

térmica solar (HE et al., 2016).   

Outro trabalho que analisou o efeito de paredes Trombes com venezianas, também em 

Hefei, China, foi o de Hu et al. (2016). Neste caso foi analisado o benefício da parede Trombe 

para o suprimento de ar e para reduzir as cargas de resfriamento. Os autores investigaram a 

influência do ângulo das pás (15º, 45º, 60º e 75º, medidos a partir da horizontal), da espessura 

da cavidade (5 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm), e do material da camada central (tijolo vermelho 

com densidade de 1760 kg/m³, tijolo vermelho com densidade de 1120 kg/m³, bloco de 

concreto com densidade de 1440 kg/m³ e concreto com densidade de 2210 kg/m³) juntamente 

com diferentes espessuras. As venezianas possuíam em um dos lados uma camada de alta 

absortividade e no outro lado uma camada de alta refletividade. Durante o inverno o lado com 

alta absortividade era voltado para o exterior, enquanto que durante o verão ocorria o 

contrário. O sistema possui duas aberturas de ventilação para aquecimento e duas para 

resfriamento. O modelo de simulação foi validado através de resultados experimentais para o 

mês de agosto. Hu et al. (2016) verificaram que alterar a profundidade da cavidade não gera 

efeito na redução das cargas de resfriamento. Ainda, a variação do ângulo das pás teve um 

efeito significativo nas cargas de resfriamento: quanto maior o ângulo, menor é o fluxo de calor 

que atravessa a parede Trombe com venezianas. Com relação aos materiais, foi constatado 

que o uso de materiais de baixa densidade na camada central reduz as cargas de 

resfriamento. O mesmo ocorre quando são utilizadas espessuras maiores. Ainda com relação 

aos materiais, quando é considerada a mesma espessura, a carga de resfriamento é maior 

para o concreto com densidade de 2210 kg/m³, seguido pelo tijolo vermelho com densidade 

de 1760 kg/m³, tijolo vermelho com densidade de 1120 kg/m³ e pelo bloco de concreto com 

densidade de 1440 kg/m³. Contudo, o uso do concreto com densidade de 2210 kg/m³ foi o 
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que apresentou a maior porcentagem de redução de carga de resfriamento ao variar a 

espessura da parede núcleo. O uso do bloco de concreto com densidade de 1440 kg/m³ e do 

tijolo vermelho com densidade de 1120 kg/m³ gerou resultados similares com relação à 

porcentagem de redução das cargas de resfriamento. 

O uso de painéis PCM (material de mudança de fase, do inglês, “phase change material”) 

na parede Trombe foi estudado por Zhou e Pang (2015). A camada PCM foi formada por sete 

placas alinhadas de PVC (cloreto de polivinilo) dentro das quais o PCM (CaCl2.6H2O) e alguns 

aditivos foram encapsulados. Seus experimentos relacionavam-se ao comportamento térmico 

de um PCM e de um sistema de parede Trombe com transferência de energia aprimorada por 

DWVGs (do inglês, “delta winglet vortex generators”). Os estudos foram conduzidos em uma 

sala de teste durante o inverno de Pequim, China. Neste estudo, painéis de PCM foram 

colocados no lado externo da parede acumuladora, bem como os pares de DWVGs. Os 

painéis de PCM possuíam a função de aumentar o armazenamento de calor, enquanto que 

os pares de DWVGs foram fixados sobre esses painéis (através de gel sílica) com o objetivo 

de aumentar a transferência de calor convectivo no canal.  A radiação solar foi simulada com 

três lâmpadas de disprósio. Na parede de armazenamento foram colocadas aberturas de 

entrada (na parte inferior da parede) e de saída (na parte superior da parede) do ar. Nos 

períodos de perdas de calor, uma cortina era desenrolada. Segundo Zhou e Pang (2015), os 

VGs foram confeccionados com papel cartão de baixa condutividade térmica para garantir que 

a elevação da transferência de calor ocorresse principalmente pelos VGs, e não pelo aumento 

da área de transferência de calor devida à ligação dos VGs com os painéis de PCM. Durante 

o experimento, foram medidos o fluxo de energia radiante, as temperaturas da parede e do 

ar, e a velocidade do ar no canal. Também foram analisadas a altura do VG, o passo e a 

localização. Os resultados mostraram que o uso de DWVGs aumentaram a taxa de 

transferência de calor na superfície do painel PCM tanto durante o processo de carregamento 

quanto durante o processo de descarregamento. Os autores consideraram que os resultados 

encontrados neste trabalho mostram as vantagens presentes no uso dos VGs para melhorar 

o desempenho do PCM e do sistema de paredes Trombe para aquecimento solar passivo. 

Nogueira (2014) analisou o comportamento de um compósito PCM parafínico 

microencapsulado em uma matriz de Leca® e cimento, com o objetivo de reduzir o consumo 

energético com a climatização e melhorar o conforto térmico. Placas com PCM foram 

aplicadas em uma parede Trombe de uma célula de teste localizada no Campus da 

Universidade de Aveiro, Portugal. As placas foram pintadas de preto para maximizar a 

absorção da radiação solar. A célula de teste não possui elementos de sombreamento e 

ventilação natural. Em seguida, foi gerado um modelo de simulação com o software 

EnergyPlus. Os resultados medidos e simulados foram então comparados e se mostraram 



65 
 

muito próximos. Além disso, tanto nos resultados medidos, quanto nos simulados, ocorreu 

uma redução dos picos das temperaturas máximas quando comparado com um ambiente com 

ganho direto de calor (janela voltada a sul). Portanto, o uso da parede Trombe com PCM 

mostrou-se mais eficiente, pois apresentou amplitude e picos térmicos mais reduzidos, o que 

diminui o consumo energético e aumenta o conforto térmico. 

A combinação do PCM com a parede Trombe também é estudada através de modelo 

numérico por Liu et al. (2018). Neste estudo, que ocorreu para a primeira semana de agosto 

em Changsha, na China, foram utilizados painéis de PCM duplos, sendo um posicionado no 

interior e outro no exterior: no primeiro caso, ele atuava como resfriamento radiante, enquanto 

que no segundo caso funcionava para armazenar energia de resfriamento natural através de 

ventilação noturna. Segundo os autores, esta combinação mantém de forma eficiente a 

temperatura interna do ar dentro da zona de conforto térmico em condições severas de verão.   

Com relação ao uso de células fotovoltaicas na parede Trombe, esta é adotada a fim de 

aproveitar o sistema para gerar energia. Jiang et al. (2008) estudaram uma nova parede 

Trombe com células fotovoltaicas no clima de Hefei através de simulação (programa escrito 

no FORTRAN). Como resultado, foi constatado que à medida que a área coberta pela parede 

aumenta, o rendimento elétrico e a eficiência do sistema aumentam, a temperatura interna e 

a eficiência térmica diminuem e a eficiência elétrica das células fotovoltaica diminuem (apesar 

dessa última sofrer pouca influência). 

Sun et al. (2011) estudaram, através de um modelo numérico dinâmico, uma nova versão 

da parede Trombe que contém células fotovoltaicas na superfície envidraçada de forma a 

aquecer o ambiente e gerar energia simultaneamente. O modelo numérico foi validado através 

da comparação com resultados medidos em um modelo experimental. O aumento da área 

com células fotovoltaicas acarreta em uma redução da eficiência térmica da parede Trombe 

acima de 17 %. Ainda, a eficiência da conversão da energia elétrica na parede Trombe com 

células fotovoltaicas é aproximadamente proporcional com a cobertura das células PV. Foi 

estudada também a inserção de uma janela voltada para sul (mesma orientação da parede 

Trombe) para trazer aquecimento solar do ambiente. Foi constatado que o uso da janela pode 

reduzir a eficiência térmica da parede Trombe com células fotovoltaicas em aproximadamente 

27%. 

Koyunbaba e Yilmaz (2012) realizaram uma comparação do desempenho energético de 

uma parede Trombe utilizando vidro simples, vidro duplo e um módulo PV semi-transparente. 

O protótipo, onde foram feitas medições, foi construído em Izmir, na Turquia. Também foi 

utilizada a análise de um modelo bidimensional através de CFD. Os resultados experimentais 

e simulados apresentaram valores bastante próximos. O vidro duplo, apesar de promover 

maior isolamento térmico durante a noite, proporciona um ganho de radiação solar para a 

parede térmica menor do que o vidro simples, já que este possui maior transmissividade à 
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radiação solar. Como o módulo PV possui uma menor transmitância à radiação solar, a 

temperatura do ar no duto do módulo PV é menor do que no módulo do vidro duplo e do vidro 

simples. 

Koyunbaba et al. (2013) realizaram estudos para validar um modelo de simulação através 

de resultados experimentais de um modelo de parede Trombe com construção fotovoltaica 

integrada (BIPV, do inglês, building integrated photovoltaic) em Izmir, na Turquia. O sistema 

possui duas aberturas que são abertas quando a temperatura do ar da cavidade é maior do 

que a do ar interno. Dessa forma o ar frio sai do ambiente interno pela janela inferior ao mesmo 

tempo que o ar quente da cavidade entra no ambiente interno pela janela superior. A partir de 

CFD foram definidas a temperatura e a velocidade de distribuição no ambiente. Os resultados 

demonstraram que 10% da transmissão de radiação solar é fornecida pela célula solar 

semitransparente. Ainda, os resultados indicaram que a eficiência solar do módulo PV 

aumenta com a diminuição da temperatura superficial do mesmo, e que a diferença de 

temperatura entre o interior da cavidade e o interior do ambiente é proporcional à taxa de fluxo 

de ar transferido através das aberturas. 

Bajc et al. (2015) estudaram uma casa com parede Trombe através de análise dos campos 

de temperatura através de CFD inserida em um clima continental moderado de Belgrado. 

Durante o período diurno do verão o vidro era coberto com faixas de PV para prevenir o 

superaquecimento. Seis aberturas com abas foram colocadas tanto no vidro quanto na parede 

de concreto (orientada para o sul). Foram estudados cinco casos típicos, variando o uso de 

faixas de PV e a abertura ou não das abas. Como resultado, os autores constataram que para 

as condições de inverno a parede Trombe tem uma grande contribuição, mas para as 

condições de verão, a parede Trombe é uma fonte adicional de carga térmica, sendo 

necessário resfriar o ambiente para que a temperatura alcance 26°C. Ainda assim, os autores 

constataram que as faixas de PV contribuem na produção de eletricidade necessária para o 

resfriamento. 

Taffesse et al. (2016) analisaram um ambiente com uma parede Trombe térmica 

fotovoltaica semitransparente para aquecimento térmico de um ambiente durante o inverno 

de Nova Deli. Através de cálculos computacionais com o software MATLAB R2013a, os 

autores chegaram à conclusão de que a espessura ideal da parede para nivelamento de carga 

térmica é de 0,40 m. Além disso, um aumento da espessura da parede Trombe gera melhor 

estabilidade térmica e conforto no interior do ambiente. 

No trabalho de Jovanovic et al. (2017) é apresentado um estudo a respeito do ganho de 

eficiência energética por uma combinação de módulos fotovoltaicos e parede Trombe, através 

de simulações com o software SAM (System Advisor Model). Segundo os autores, o uso de 

módulos fotovoltaicos fixados à superfície de vidro interna da parede Trombe não se justifica 
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em termos de eficiência de energia elétrica produzidas pelos módulos. Isto porque existe um 

ângulo ótimo de inclinação dos módulos que não é atingido nesta composição (JOVANOVIC 

et al., 2017).  

Em Hu et al. (2017a) é mostrado um estudo onde é alterado o ângulo dos módulos 

fotovoltaicos e a posição dos mesmos, o que levou a três apresentações distintas: células 

fotovoltaicas fixas na face externa do vidro (PVGTW), células fotovoltaicas anexadas à parede 

maciça (PVMTW) e células fotovoltaicas posicionadas entre a parede maciça e o vidro, com 

um ângulo de 50° (PVBTW). Os estudos foram conduzidos através de medições em uma 

célula teste localizada em Hefei. A maior geração de eletricidade foi encontrada para o modelo 

com as células fotovoltaicas fixas na face externa do vidro. Para os demais a geração foi 

semelhante. Porém, quando foi combinado a geração de eletricidade e o ganho de calor, o 

modelo PVBTW foi superior aos demais em aproximadamente 14% (HU et al., 2017a). Em Hu 

et al. (2017b), um estudo com os mesmos modelos anteriores mostrou que, combinando a 

geração de eletricidade e a redução da carga de resfriamento / aquecimento, a economia total 

de eletricidade do sistema PVBTW é 45% maior em comparação aos demais sistemas. 

As inovações citadas acima são as que mais aparecem na bibliografia. Contudo, outras 

inovações podem ser encontradas. Dowson et al. (2014) analisaram a substituição do vidro 

da parede Trombe por painéis de policarbonato leves preenchidos com isolamento de aerogel 

nanoporoso para o clima do Reino Unido. Segundo os autores, os estudos demonstraram que 

esse sistema pode proporcionar uma grande economia de energia por m², quando comparado 

a um isolamento externo. Tal fato foi particularmente observado em edifícios mais antigos com 

paredes de tijolo maciço.  

Rabani et al. (2015b) estudaram a influência do uso da parede Trombe (ocupando 50% 

da fachada sul de um protótipo) com relação ao desempenho energético e conforto para 

aquecimento durante o inverno da cidade de Yazd, Iran, de clima desértico. Os estudos foram 

realizados a partir de medições em um protótipo de simulação numérica. A parede Trombe 

estudada possui um novo desenho, que permite receber radiação solar de três diferentes 

direções (leste, sul e oeste). Os resultados indicaram que no período mais frio do inverno as 

temperaturas do ambiente ficaram entre 15 e 30°C, mantendo as temperaturas internas 

confortáveis. Além disso, o desenho proposto pelos autores permite a redução de custos e a 

redução do espaço interno ocupado pela parede Trombe. Ainda, com pequenas modificações, 

o sistema pode ser utilizado para resfriar o ambiente. Estas modificações incluem a adição de 

uma chaminé e a abertura das janelas da parede oposta à parede Trombe. Ambas as 

aberturas possuem sprays d’água (Figura 18). Esses sprays reduzem a temperatura do ar e 

aumentam a sua densidade, enquanto que no interior do canal a temperatura é elevada e a 
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densidade diminui. Essas diferenças de temperatura, e consequente diferença de densidade, 

aumenta as forças do empuxo e induz o movimento do ar no ambiente. 

Figura 18 - Esquema da circulação do ar durante o período de aquecimento (A) e durante o 
período de resfriamento (B) 

Dimensões em metros. 

 
Fonte: Adaptado de Rabani et al. (2015b, pág. 361). 

 

Rabani et al. (2015a), trabalhando com a mesma célula-teste do trabalho anterior, 

estudaram a adoção de uma chaminé solar e um sistema de spray d’água. Como resultado, 

os autores perceberam que o spray d’água reduz a temperatura interna em 8°C e aumenta a 

umidade relativa em 17%, aumentado a sua eficiência térmica em quase 30%. Ainda, que a 

energia armazenada na parede Trombe tem papel importante durante os períodos sem sol, já 

que o calor é transferido para o canal, induzindo a circulação do ar no interior do canal e no 

ambiente. 

Rabani e Kalantar (2016) compararam o desempenho para aquecimento, através de 

simulação numérica, de uma parede Trombe normal e de outra com uma nova configuração, 

considerando o dia ensolarado mais frio do inverno de Yazd (Iran), onde o clima é desértico. 

O modelo numérico foi validado através da comparação com dados de um trabalho 

experimental. Como resultado, os autores perceberam que a nova parede Trombe, quando 

comparada com a parede Trombe normal, gera um aumento da temperatura, um aumento da 

velocidade do ar no canal e nas aberturas, e um aumento na capacidade de armazenar 

energia (apesar da nova parede Trombe perder mais energia à noite, o que pode ser resolvido 

com o fechamento das aberturas e com o uso de um dispositivo escuro de sombreamento nos 

vidros). Além disso, segundo os autores, a nova parede Trombe melhora a eficiência diária 

média para aquecimento (definida como a razão entre o calor transferido pela sala pelo calor 

ganho pela parede absorvedora). 
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Em mais um estudo com o modelo com as laterais envidraçadas (e considerando os dias 

mais frios e mais quentes do inverno clima de Yazd) Rabani et al. (2017) analisaram os 

processos de transferência de calor pela parede Trombe. Neste estudo, as janelas internas 

(superior e inferior) são fechadas durante os períodos em que não há sol, de forma a evitar a 

circulação reversa do ar. Entre os resultados encontrados, tem-se a dominância da radiação 

no processo de transferência de calor da parede Trombe, a condução como o único meio de 

transferência de calor para a sala foi durante o período não ensolarado, a maior quantidade 

de transferência de calor de convecção pelas aberturas ocorre durante o período de sol, e, 

geralmente, a transferência de calor é mais sensível no dia mais frio do que no dia mais 

quente, em função da maior diferença de temperatura entre as várias partes do sistema de 

parede Trombe. 

Dabaieh e Elbably (2015) realizaram um estudo através de simulação para retroffiting de 

um edifício com pátio localizado no clima semiárido do Egito.  O retrofiiting consistiu na 

inserção de uma parede Trombe na parede sul. Além da parede convencional, também foi 

analisado o uso de uma parede Trombe modificada, onde a tradicional pintura preta na parede 

externa foi substituída pela cinza. Ainda, foram adicionados 15 cm de isolamento com lã 

natural reversível no lado interno e duas cortinas de rolo de lã de 3 mm de espessura. O 

isolamento de lã ajuda a capturar o calor interno durante à noite, enquanto que as cortinas 

evitam as perdas de calor noturna, que ocorrem quando as temperaturas externas são mais 

baixas do que as internas, e reduzem a infiltração do ar. Além disso, na abertura superior, 

foram adicionadas lâminas de alumínio de 1 mm. As simulações foram realizadas a fim de 

mensurar a eficiência térmica do sistema durante os picos de inverno e verão. Foi constatado 

que o modelo com a nova parede Trombe apresentou apenas 16% dos resultados do ano fora 

da zona de conforto, seguido pelo modelo com a parede Trombe clássica (62%) e pelo caso 

base (66%). Ainda, o período de payback do sistema com a nova parede Trombe, 

considerando apenas o ambiente que sofreu o retroffiting, é de 7 meses para um edifício com 

uma média de 70 anos de vida útil. 

Abbassi e Dehmani (2015) investigaram uma nova configuração da parede Trombe, com 

aletas, para o clima de Borj Cedria, Tunísia. As aletas deveriam aumentar a taxa de 

transferência de calor entre a superfície interna da parede e o interior da edificação (Figura 

19). Essa nova configuração foi comparada à parede Trombe clássica através do software 

TRNSYS. O modelo de simulação foi validado através de um estudo experimental com duas 

células testes em escala reduzida, uma com a parede Trombe convencional e uma com a 

nova configuração. Os resultados demonstraram que a parede com a nova configuração foi 

mais eficiente do que a parede clássica para radiações solares acima de 400W/m². Nos dias 

onde a radiação solar foi acima de 500W/m² a temperatura máxima da parede externa do 
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sistema Trombe com aletas ficou entre 4° e 6°C abaixo do sistema tradicional. Quando a 

radiação foi menor, a diferença não excedeu 2°C. À noite, a diferença foi desprezível. Já 

quando a temperatura interna das paredes foi avaliada, não houve diferenças entre os dois 

sistemas. A diferença máxima na eficiência térmica entre os dois casos (7%) é atingida 

quando a intensidade da radiação solar fica acima de 800 W/m². Além disso, o estudo 

numérico demonstrou que a altura ótima da aleta era igual a 0,2 m. Acima dessa altura não 

há diferença nas cargas de aquecimento. Ainda, uma parede Trombe com aletas não ventilada 

com 2 m² leva aos mesmo resultados em termos de carga de aquecimento anual do que uma 

parede Trombe clássica não ventilada com 4 m². 

 

Figura 19 - Desenho esquemático da parede Trombe não ventilada com aletas. 

 
Fonte: Adaptado de Abbassi e Dehmani (2015, pág. 120). 

 

Uma alternativa à parede Trombe convencional também foi proposta por Bellos et al. 

(2016) para a região de Atenas, Grécia (Figura 20). Trata-se de uma parede Trombe com uma 

janela extra na parede maciça. Com esta janela extra, a radiação solar pode ser parcialmente 

transferida para o espaço interno. Os estudos foram baseados em simulações realizadas com 

o software Solidworks Flow Simulation. O modelo de simulação foi avaliado com três 

diferentes configurações para a parede sul: uma parede isolada, uma parede Trombe clássica 

e uma nova parede Trombe com uma janela extra na parede maciça. As paredes Trombes 

não são ventiladas. Foram simulados 6 dias, sendo um para cada mês do inverno. Para validar 

a simulações, os resultados deste trabalho foram comparados a um modelo numérico. 

Conforme os resultados encontrados, a nova parede Trombe possibilitou manter o ambiente 

mais quente, especialmente entre o período do meio-dia e da tarde. A parede isolada, por sua 

vez, apresentou um perfil de temperatura mais baixo do que as demais: enquanto os modelos 
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com as paredes Trombes mantém o ambiente com as temperaturas desejáveis para conforto 

térmico, o mesmo não ocorre com o modelo com a parede isolada. As temperaturas médias 

encontradas foram de 18,5°C, 18°C e 14,9°C para a nova parede Trombe, parede Trombe 

convencional e parede isolada, respectivamente. Todos os valores são maiores do que a 

temperatura média do ambiente (11,5°C). 

Figura 20 - Modelo com a nova configuração de parede Trombe, que inclui uma janela extra 
na parede Trombe. 

 
Fonte: Adaptado de Bellos et al. (2016, pág. 757). 

 

Duan et al. (2016) compararam o desempenho térmico de uma parede Trombe com 

placa absorvente colada na parede absorvente (Tipo 1) com uma parede Trombe com placa 

absorvente entre o vidro e a parede de armazenamento (Tipo 2), formando uma caixa de ar 

entre o vidro e a placa.  Em ambos os casos o vidro era duplo e existia uma janela abaixo e 

acima da parede de armazenamento. A análise incluiu diferentes profundidades do canal, 

intensidades de radiação solar e emissividades do vidro. Com este estudo foi constatado que 

no Tipo 2 as eficiências de energia e exergia, a taxa de fluxo de ar e a elevação da temperatura 

do ar no canal de ar são maiores do que no Tipo 1. Foi constatado também que a destruição 

de exergia particular devida à absorção da placa de absorção é a maior. Ainda, que uma mais 

elevada temperatura de placa de absorção é preferível para a diminuição da destruição de 

exergia total e para o aumento da eficiência de exergia. Ademais, a intensidade da radiação 

solar e a emissividade do vidro exercem considerável efeito no desempenho térmico do 

sistema. Enquanto a eficiência energética em ambos os tipos de paredes Trombe é 

relativamente alta, a eficiência exergética é muito baixa. 

Yu et al. (2017) estudaram um novo sistema de parede Trombe que pode executar ambas 

as funções de aquecimento do espaço e purificação do ar através de uma camada 

fotocatalítica que é acoplada à superfície interna da cobertura de vidro de um sistema de 

parede Trombe convencional. Os estudos foram conduzidos em uma célula teste localizada 

em Hefei. Segundo os autores, pode-se obter uma economia total de energia de até 97,4 

kWh/m². Ainda, a economia de energia para aquecimento e degradação de formaldeído foi de 

64,3 kWh/m² e de 33,1 kWh/m², respectivamente. Dando sequência ao estudo, em Yu et al. 
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(2018b), foi constatado que, considerando apenas a economia da energia elétrica consumida 

para o aquecimento dos ambientes internos, o investimento inicial leva cerca de 12,1 anos 

para ser recuperado. 

Os diversos estudos apresentados indicam que a adoção da parede Trombe reduz o 

consumo de energia para aquecimento e aumenta o conforto térmico no inverno. Ainda, que 

o sistema reduz a oscilação da temperatura do ambiente interno. A adoção da parede Trombe 

ventilada torna o sistema mais eficiente quando comparado ao uso da parede Trombe não 

ventilada. Aumentar a espessura da parede Trombe ventilada faz com que leve mais tempo 

para o calor atingir o interior da edificação. Também foi constatado que para aumentar as 

temperaturas internas, pode-se aumentar a área de ventilação do sistema. Outra forma 

apontada para aumentar a eficiência do sistema é a adoção do isolamento térmico. 

Durante o período de resfriamento, contudo, os estudos apontaram que são necessários 

tomar alguns cuidados para evitar o risco de superaquecimento. Entre eles, destacam-se a 

adoção de elementos de sombreamento externos e ventilação para remover o calor do interior. 

Também é aconselhável o aumento da espessura da parede de armazenamento. Com 

relação aos materiais, para a parede acumuladora, deve-se procurar materiais com alta 

capacidade térmica, que irão deter o calor por mais tempo. 

A seguir, é apresentado um resumo dos trabalhos recém citados. A Tabela 1 mostra uma 

lista de estudos a respeito paredes Trombe projetadas para o aquecimento (período de 

inverno), a Tabela 2 mostra a lista de estudos voltados para o aquecimento e o resfriamento 

e a Tabela 3 mostra a lista de estudos voltados apenas para o resfriamento. Um pouco mais 

abaixo, na Tabela 4 é mostrada uma lista de trabalhos que estudaram o uso de venezianas, 

painéis PCM e células fotovoltaicas. Por fim, a Tabela 5 mostra estudos que levaram em 

consideração outras configurações da parede Trombe. 
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Tabela 1 - Trabalhos que envolvem a parede Trombe para o aquecimento  

 
Fonte: da autora 

 
Tabela 2 - Trabalhos que envolvem a parede Trombe para o resfriamento 

 
Fonte: da autora 

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO SOFTWARE  UTILIZADO

Chel et al. 2008 Gwalior (Índia)
Simulação validada com trabalho 

experimental
TRNSYS

Yilmaz e Kundakci 2008 Istambul (Turquia) Método das diferenças finitas ----

Sá 2011 Vila Real (Portugal) Análise experimental e simulação MatLab

Gomes 2011
Lisboa e Guimarães  

(Portugal)
Simulação EnergyPlus

Martins 2010 Vila Real (Portugal)
Metodologia de cálculo baseada 

na ISSO 13790:2008 (E)
----

Dimassi e Dehmani 2012 Borj Cédria (Tunísia)
Sala teste localizada no 

Laboratory of Thermal Process 
(LPT)

----

Fares 2012 Damasco (Síria) Linguagem Java ----

Stazi 2012 Ancona (Itália) Análise experimental e simulação EnergyPlus

Soares 2013
Lisboa, Beja e 

Bragança (Portugal)
Simulação DesignBuilder

Rabani et al. 2013 Yazd (Iran) Código FORTRAN ----

Liu et al. 2013
GangCha County, 
Província QingHai 

(China)

Cálculos numéricos, CFD e 
trabalho experimental

----

Briga-Sá et al. 2014 Vila Real, Portugal
Método de cálculo baseado na 

ISSO 13790:2008(E)
----

Abbassi et al. 2014 Borj Cédria, Tunísia
Simulação validada com trabalho 

experimental
TRNSYS

Bojić et al. 2014 Lyon, França
Simulação e algoritmos 

paramétricos
 EnergyPlus e GenOpt

Sacht et al. 2014
Lisboa, Porto, Lajes e 

Funchal (Portugal)
Simulação DesignBuilder

Pinto 2015 Vila Real (Portugal)
Simulação validada com trabalho 

experimental
DesignBuilder

Hernández-López et al. 2016
Huitzilac e Toluca 

(México)
Método dos volumes finitos ----

Corasaniti 2017 Região Mediterrânea
Cálculos numéricos e trabalho 

experimental
----

Dimassi e Dehmani 2017 Borj, Cedria Trabalho experimental ----

IN
VE

RN
O

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO
CARACTERÍSTICA DA 

PAREDE TROMBE
METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO

SOFTWARE  UTILIZADO

Gan 1998 Reino Unido
Parede Trombe com 
isolamento interno

Simulação com 
CFD, validado 
com trabalho 
experimental

---

Stazi et al. 2012 Ancona (Itália)
Parede Trombe com 

ventilação e 
sombreamento

Análise 
experimental e 

simulação
EnergyPlus

Alves 2014 Vila Real (Portugal)
Parede Trombe com 

sombreamento

Experimentos 
em uma célula 

de testes
---

Badawiyeh  et al. 2016 Líbano

Ventilação natural 
induzida por uma 

parede Trombe para 
extrair ar fresco de 
pisos subterrâneos

Cálculo 
numérico

---

RE
SF

RI
AM

EN
TO
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Tabela 3 - Trabalhos que envolveram a parede Trombe para o aquecimento e para o 
resfriamento 

 
Fonte: da autora 

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO
CARACTERÍSTICA DA 

PAREDE TROMBE
METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO

SOFTWARE  UTILIZADO

Sá 2011 Vila Real (Portugal)

Parede Trombe 
ventilada e não 

ventilada e 
sombreamento

Trabalho 
experimental e 

simulaçãp
MatLab

Gomes 2011
Lisboa e Gimarães 

(Portugal)

Parede Trombe 
sombreada e outras 

paredes
Simulação EnergyPlus

Martins 2010 Vila Real (Portugal)

Parede Trombe 
ventilada e não 

ventilada e 
diferentes materiais 

da parede 
absorvedora

Cálculo com 
base na ISO 

13790:2008 (E) 
---

Stazi 2012 Ancona (Itália)
Paredes Trombe 
ventilada e não 

ventilada

Trabalho 
experimental e 

simulação
EnergyPlus

Soares 2013
Lisboa, Beja e 

Bragança (Portugal)
Parede Trombe 

ventilada
Simulação Design Builder

Briga Sá et al. 

2014 Portugal

Paredes Trombe 
ventilada e não 

ventilada e 
diferentes 

espessuras da 
parede 

armazenadora

Cálculo com 
base na ISO 

13790:2008 (E) 
----

Pinto
2015 Vila Real (Portugal)

Paredes Trombe 
ventilada e não 

ventilada

 Simulação e 
experimental

Design Builder

Hernandez-Lopez et 
2016

Huitzilac e Toluca 
(México)

Parede Trombe 
ventilada

Simulação 
através de CFD

----

Briga Sá et al. 
2017 Portugal

Parede Trombe 
ventilada e 
sombreada

Experimental ----

Briga Sá et al. 
2017 Portugal

Parede Trombe 
ventilada e 
sombreada

Analítico e 
experimental

----

Briga Sá et al. 

2018 Portugal

Parede Trombe 
ventilada e 

sombreada com 
parede 

armazenadora com 
diferentes 

espessuras e de 
diferentes materiais

Analítico e 
experimental

----

Long et al. 2018 Xiangtan, Chuna

Parede Trombe 
com superfície de 

reflexão de 
radiação térmica na 
face externa e um 
painel de radiação 

na faixa interna

Cálculos 
numéricos e 

trabalho 
experimental

----

RE
SF

RI
AM

EN
TO

 E
 A

Q
U

EC
IM

EN
TO
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Tabela 4 - Trabalhos que estudaram a parede Trombe com a adoção de venezianas, painéis 
PCM ou células fotovoltaicas 

 
Fonte: da autora. 

 

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO SOFTWARE  UTILIZADO

He et al. 

2015 Hefei (China)
Cálculo numérico, validado com 

trabalho experimental
---

Hong et al. 

2015 Hefei (China)
Simulação com CFD, validado com 

trabalho experimental
Fluent 6.3

Hu et al. 

2015 Hefei (China)
Cálculo numério e trabalho 

experimental
---

He et al. 

2016 Hefei (China)
Simulação com CFD, validado com 

trabalho experimental
---

Hu et al. 

2016 Hefei (China)
Simulação validada com trabalho 

experimental
---

Zhou e Pang 

2015 Pequim (China)
Experimentos em uma sala de 

testes
---

Nogueira

2014 Aveiro (Portugal)
Experimentos em uma célula de 

testes
---

Liu et al. 

2018 Changsha (China) Cálculo numérico

Jiang et al. 

2008 Hefei (China)
Simulação com programa escritos 

pelos autores
FORTRAN

Sun et al. 

2011 China
Modelo numérico dinâmico, 

validado com trabalho 
experimental

---

Koyunbaba e Yilmaz 

2012 Izmir (Turquia)
Trabalho experimental com 

protótipo
---

Koyunbaba et al. 

2013 Izmir (Turquia)
Simulação com CFD, validado com 

trabalho experimental
---

Bajc et al. 

2015 Belgrado Simulação com CFD ANSYS FLUENT v14.0. 

Jovanovic et al.

2017
Podgorica 

(Montenegro) e 
Changsha (China)

Cálculo numérico e simulação
SAM (System Advisor 

Model)

Hu et al. 

2017 Hefei (China)
Trabalho experimental com 

protótipo
---

PC
M

CÉ
L.

 F
O

TO
VO

LT
AI

CA
S

VE
N

EZ
IA

N
AS
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Tabela 5 - Resumo dos trabalhos que estudaram a parede Trombe com diferentes 
configurações. 

 
Fonte: da autora. 

 

2.2.5 Paredes Trombe no Brasil 
No Brasil, ainda são encontrados poucos estudos a respeito da parede Trombe, porém o 

interesse pelo assunto vem aumentando. Figueira (2005) estudou o comportamento térmico 

de um coletor solar acumulador (Figura 21), localizado no Laboratório de Energia Solar da 

UFRGS em Porto Alegre, e desenvolveu uma metodologia para medir a sua eficiência diária 

no inverno. O coletor está voltado para a orientação norte e é formado para uma massa 

espessa de concreto, inclinada a 50°, com uma superfície absorvente de tijolos pintados de 

preto e com os furos posicionados de forma perpendicular à superfície absorvedora, o que 

aumenta a absortância solar (Figura 22). Ainda, possui uma cobertura de vidro duplo disposta 

de modo a permitir a circulação de ar entre os tijolos e o vidro. Para evitar que a radiação fique 

defasada, foram colocados isolantes removíveis na face interna do coletor (Figura 23). Esses 

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO
CARACTERÍSTICA DA 

PAREDE TROMBE
O QUE FOI AVALIADO

METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO

SOFTWARE 
UTILIZADO

Dowson 2014 Reino Unido

Substituição do vidro da 
parede Trombe por 

painéis de 
policarbonato leves 

preenchidos com 
isolamento de aerogel 

nanoporoso 

Economia de Energia
Cálculo 

Numérico
---

Rabani et al. 2015 Yazd (Iran)
Parede Trombe ocupa 

50% da fachada sul
Aquecimento

Trabalho 
experimental 

com protótipo
---

Rabani et al. 2015 Yazd (Iran)

Parede Trombe ocupa 
50% da fachada sul + 
adoção de um spray 

d'água

Resfriamento
Trabalho 

experimental 
com protótipo

---

Rabani e Kalantar 2016 Yazd (Iran)

Parede Trombe (com 
laterais envidraçadas) 
ocupa 50% da fachada 

sul

Aquecimento

Simulação 
numérica, 

validada com 
trabalho 

experimental

---

Dabaieh e Elbably 2015
Saint Katherine, 

Sinai (Egito)

Parede Trombe com uso 
de tinta cinza e adição 

de 15 cm de isolamento 
com lã natural e duas 

cortinas de lã

Aquecimento e 
resfriamento

Simulação Design Builder

Abbassi e Dehmani 2015 Borj Cedria (Tunísia)
Parede Trombe com 

aletas
Aquecimento

Simulação 
validada com 

trabalho 
experimental

TRNSYS

Bellos et al. 2016 Atenas (Grécia)
Parede Trombe com 

janela na parede 
maciça.

Aquecimento
Simulação, 

validada com 
cálculo numérico

Solidworks Flow 
Simulation

Duan et al. 2016 ---
Parede Trombe com 

placa absorvente colada 
na parede maciça

Aquecimento Cálculo numérico ---

Yu et al. 2017 Hefei (China)

Camada fotocatalítica 
acoplada à superfície 

interna da cobertura de 
vidro

Aquecimento e 
purificação do ar

Experimental e 
cálculo numérico

---

Rabani et al. 2017 Yazd (Iran)
Parede Trombe ocupa 

50% da fachada sul
Aquecimento Cálculo numérico ---

O
U

TR
O

S
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isolantes consistem em caixas de madeira cheias de lã de vidro com aberturas na parte 

superior e inferior. A abertura superior, quando fechada, permite que o ar quente suba pela 

chaminé. A Figura 24 e a Figura 25 mostram o modo de operação no verão e no inverno 

(FIGUEIRA, 2005).  

O estudo de Figueira (2005) envolveu a montagem de um calorímetro, onde foram 

instaladas 36 garrafas com água. As garrafas funcionaram como massa térmica para medir a 

eficiência térmica do sistema. As temperaturas dos conteúdos das garrafas, do coletor solar 

e as radiações envolvidas foram monitoradas através de 26 sensores de temperatura, 8 

sensores resistivos e dois sensores de radiação fotovoltaicos. Em uma segunda etapa, foi 

desenvolvido um programa computacional em linguagem Fortran que permitisse o cálculo dos 

campos de temperatura e a vazão fornecida pelo coletor solar. Entre os diversos resultados 

encontrados, foi constatado que, independente do período do dia, o escoamento ao longo do 

canal inclinado (sobre a superfície coletora) é sempre ascendente. Ainda, que em um 

determinado período do dia, o ar no interior do canal posterior desce, ou seja, ocorre uma 

inversão do escoamento. Esse último comportamento se repete periodicamente (FIGUEIRA, 

2005). 

Figura 21 - Vista externa da fachada norte do Laboratório de Energia Solar da UFRGS 

Fonte: FIGUEIRA (2005, pág.27) 
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Figura 22 – Corte do coletor solar 
(dimensões em milímetros) 

 
Fonte: FIGUEIRA (2005, pág.32) 

Figura 23 - Vista interna do coletor solar 

 
Fonte: FIGUEIRA (2005, pág.33) 

 
Figura 24 - Operação do sistema no verão. 

O canal que liga a face sul ao interior do 
laboratório produz uma ventilação natural. 

O ar aquecido pelo coletor solar na 
fachada norte, através da chaminé, 

potencializa a ventilação pela exaustão

 
Fonte: FIGUEIRA (2005, pág.36) 

 
Figura 25 - Operação do sistema no inverno. 

Neste caso a chaminé fica fechada para que o ar 
aquecido permaneça no laboratório 

 

Fonte: FIGUEIRA (2005, pág.37) 
 

Cavalcanti et al. (2011) avaliou, através do software EnergyPlus, o desempenho térmico 

de uma habitação de interesse social munida de uma parede Trombe, na cidade de São 

Carlos-SP. A parede Trombe foi analisada com uma configuração para o inverno e outra para 

o verão. Em ambos os casos, os ambientes com a parede Trombe levaram, na maior parte 

do dia, à temperaturas dentro da faixa de conforto térmico, o que não ocorreu com o ambiente 

que não possuía este sistema.  

Suzuki (2012) estudou o potencial de aquecimento e de resfriamento da parede Trombe 

em Curitiba. Para o estudo, a autora construiu dois protótipos, um com e outro sem a parede 

Trombe (Figura 26 e Figura 27).  Os protótipos possuem dimensões de 1,80 m x 1,80 m x 

2,25 m. Todas as paredes, com exceção da parede armazenadora, foram construídas com 

blocos de concreto de 9 cm x 19 cm x 39 cm. 
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Figura 26 - Planta baixa dos protótipos 

 

Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, pág. 41) 

 

Figura 27 - Protótipos construídos 
O protótipo 2 possui a parede Trombe 

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, pág. 46) 
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Com relação à parede Trombe, esta é formada pela parede armazenadora e pela 

esquadria. A parede armazenadora foi construída com duas fileiras de blocos de concreto 

separados por argamassa. Para aumentar ainda mais a massa térmica, os furos dos blocos 

foram preenchidos com argamassa. Esta parede possui duas aberturas que conectam o 

interior do protótipo com a chaminé da parede Trombe. A esquadria é de alumínio, pintada na 

cor branco. Ela possui duas aberturas na face interior e superior, de forma a permitir a 

ventilação no interior da câmera de ar (SUZUKI, 2012) (Figura 27, Figura 28 e Figura 29).  

 

Figura 28 - Corte AA, 
mostrando as aberturas do 
protótipo 2 (com a parede 

Trombe) 

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI 

(2012, pág.44). 

Figura 29 - Fachadas do protótipo 2 (A) e do protótipo 1 
(B) 

 

 

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, pág.44). 

 
 

Ambos os protótipos possuem laje simples com forro de poliestireno e uma camada 

plástica na superfície para diminuir a penetração de umidade nos protótipos. O piso é de 

concreto, com 10 cm de espessura. Foram realizadas medições para três dias de inverno e 

quatro dias de verão, sempre variando a configuração de abertura das janelas. O fechamento 

das aberturas na parede de armazenamento, quando desejado, foi realizado com placas de 

isopor (SUZUKI, 2012). 

Como resultado das medições, Suzuki (2012) constatou que no inverno a temperatura 

mínima no interior do protótipo com parede Trombe chegou a ficar 4,4°C mais alta do que a 

temperatura externa, enquanto que no outro protótipo a diferença foi de 2,8°C. Ainda, que a 

melhor configuração para o inverno é manter a abertura superior da esquadria aberta e as 

demais fechadas. No verão, o sistema também apresentou bons resultados e a melhor 

configuração foi aquela onde todas as aberturas estavam fechadas. 

Cavalcanti (2013) estudou o potencial de utilização da parede Trombe, tanto para 

aquecimento quanto para resfriamento, em diversas cidades brasileiras e utilizando diferentes 

configurações. Para tanto, foi utilizado o software EnergyPlus. O ambiente simulado é 
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mostrado na Figura 30. A fachada oposta à parede Trombe possui um elemento de 

sombreamento de 3 metros de largura e uma abertura inferior de entrada de ar para 

ventilação. Foram variados os parâmetros área da superfície envidraçada (50%, 75% e 100% 

da fachada norte), área das aberturas (3% e 6% da área envidraçada), tipo de vidro (simples, 

duplo e tijolo de vidro), espessura da parede (15, 30 e 45 cm) e espessura do canal (5, 10 e 

15 cm). Ainda, foi estudada a possibilidade de alterar a orientação solar da parede Trombe. 

Três situações foram simuladas: na situação 1 (chamado de modelo FECH), para 

aquecimento, as duas aberturas na parede estão abertas; na situação 2 (chamado de modelo 

VENT), para resfriamento, além de manter a abertura inferior da parede aberta, a abertura da 

fachada oposta à parede Trombe está aberta e a face de vidro da parede Trombe possui uma 

abertura para saída do ar; na situação 3 (chamado de modelo AQEC), para aquecimento, 

todas as aberturas do ambiente permitem a circulação do ar, mas o sistema não possui 

abertura na face envidraçada (Figura 31). O modelo foi simulado para cada uma das zonas 

bioclimáticas brasileiras (ZB): Curitiba - PR (ZB1), Santa Maria – RS (ZB2), Florianópolis – SC 

(ZB3), São Carlos – SP (ZB4), Garanhuns – PE (ZB5), Campo Grande – MS (ZB6), Cuiabá – 

MT (ZB7), e Belém – PA (ZB8). O desempenho destes modelos foi comparado com um 

modelo de referência. Os modelos foram validados com base no trabalho de Suzuki (2012). 

 

Figura 30 - Vista da fachada com a parede Trombe do modelo simulado (A) e vista da 
fachada oposta (B). 

 
Fonte: CAVALCANTI (2013, pág. 40) 

 

A 

B 
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Figura 31 - Situações simuladas. 
Situação 1 – FECH (A), situação 2 – VENT (B), situação 3 - AQEC (C). 

 
Fonte: CAVALCANTI (2013, pág. 46) 

 

Como resultado do trabalho de Cavalcanti (2013), foi constatado que o sistema da parede 

Trombe pode ser utilizado em seis das 8 cidades testadas. Nas cidades de Cuiabá e Belém 

apresentaram melhor desempenho térmico com o uso de janelas (modelo de referência). 

Contudo, ainda assim o uso da parede Trombe não gerou grande prejuízo com relação ao 

desconforto térmico do ambiente (Figura 32). No geral, os modelos que se mostraram mais 

adequados, ou seja, com um número menor de horas de desconforto térmico, possuem a 

espessura da parede de 0,45 m e área das aberturas equivalente a 3% da área da parede 

Trombe. As demais recomendações são apresentadas na Tabela 6. 

Ainda, em cidades com climas quentes e úmidos, a recomendação é a adoção do modelo 

com ventilação natural, enquanto que para as cidades com verão quente e inverno frio e 

chuvoso, as aberturas da parede Trombe devem permanecer fechadas no inverno e abertas 

no verão. Com relação à orientação solar, as cidades de São Carlos e Garanhuns tiveram 

melhor desempenho térmico quando a parede Trombe estava orientada para o sul. No caso 

da cidade de São Carlos isso ocorreu devido à diminuição do desconforto por frio, que, 

segundo Cavalcanti (2013), se deu por duas razões: a primeira é que a radiação incidente na 

superfície envidraçada se dá predominantemente de forma difusa durante o inverno; a 

segunda é que o modelo permitiu a passagem do calor acumulado na parede trombe para o 

interior do ambiente, o que gerou um superaquecimento. Já no caso da cidade de Garanhuns, 

a melhor orientação é a sul devido a sua localização próximo à linha do Equador, gerando 

uma diminuição do desconforto por calor. No caso da cidade de Belém, devido à proximidade 

da linha do equador, ambas as orientações (norte e sul) são adequadas. Nas demais cidades, 

a melhor orientação manteve-se a norte (CAVALCANTI, 2013). 
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Figura 32 - Gráfico comparativo entre o desconforto térmico total para o ambiente do modelo 
de referência e os modelos com parede trombe que apresentaram melhores resultados. 

Apenas as cidades de Belém e Cuiabá não tiveram o seu desempenho térmico 
aprimorado com o uso da parede Trombe. 

 
Fonte: Adaptado de CAVALCANTI (2013, pág. 82) 

 
Tabela 6 - Recomendações construtivas para a adoção da parede Trombe para oito 

cidades. 
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CURITIBA (PR) N 100 3% 0,10 0,45 Vidro duplo 

SANTA MARIA (RS) N 100 3% 0,05 0,45 Vidro duplo 
FLORIANÓPOLIS (SC) N 100 3% 0,15 0,45 Bloco de vidro 

SÃO CARLOS (SP) S 100 3% 0,15 0,45 Bloco de vidro 
GARANHUNS (PE) S 100 3% 0,15 0,45 Vidro duplo 

CAMPO GRANDE (MS) N 75 3% 0,10 0,45 Vidro duplo 
CUIABÁ (MT) N 50 3% 0,10 0,45 Vidro duplo 
BELÉM (PA) N / S 50 3% 0,10 0,45 Vidro duplo 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2013, pág. 83). 
 

Observa-se, na Figura 32, que existe uma grande diferença entre a redução do número 

de graus-hora para as cidades de clima quente, tais como Belém e Cuiabá e as cidades com 

presença de climas frios, como Santa Maria e Curitiba. Isso ocorre porque a parede Trombe 

apresentou uma maior eficiência para os períodos frios. 

Toro et al. (2014) estudaram a transmitância do policarbonato alveolar em diferentes 

ângulos de incidência para o mesmo coletor solar apresentado por Figueira (2005), onde foi 

utilizado duas camadas de vidro comum. Como resultado, foi constatado que o policarbonato 
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alveolar possui uma maior transmitância. Ainda, que a orientação das aletas influencia o valor 

da transmitância. 

Bianco (2016) analisou o desempenho térmico de uma parede Trombe tanto para 

aquecimento quanto para arrefecimento no clima da cidade de São Paulo. A análise foi 

realizada a partir da construção e monitoramento de dois protótipos, um sem (protótipo de 

referência) e outro com a parede Trombe (voltada para a orientação norte). Os protótipos 

foram construídos na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP). O protótipo 

com a parede Trombe possuía duas aberturas no vidro (para entrada e saída do ar), duas 

aberturas de ventilação na parede da fachada norte (uma superior e outra inferior) e uma porta 

na fachada sul. Com exceção das aberturas no vidro, o protótipo de referência possuía as 

mesmas aberturas que o protótipo com parede Trombe. Foram estudados três diferentes 

cenários: 

• no cenário 1, para aquecimento, o protótipo com a parede Trombe possuía todas as 

aberturas fechadas, com exceção daquelas da fachada norte; o protótipo de referência 

possuía todas as aberturas fechadas; 

• no cenário 2, também para aquecimento, ambos os protótipos mantiveram todas as 

aberturas fechadas; 

• no cenário 3, para arrefecimento, o protótipo com a parede Trombe possuía abertas a 

saída de ar no vidro, a abertura de ventilação inferior na fachada norte e a porta na 

fachada sul; o protótipo de referência, por sua vez possuía a abertura de ventilação 

superior da fachada norte e a porta abertas, enquanto que as demais se mantiveram 

fechadas. 

Os resultados dos experimentos indicaram o potencial de adoção da parede Trombe para 

obter conforto térmico a partir do uso dos três cenários. O cenário 2 apresentou melhores 

resultados do que o cenário 1 (BIANCO, 2016). 

A seguir, na Tabela 7, é apresentado um resumo dos trabalhos recém abordados. 

Destaca-se o reduzido número de trabalhos que envolvem a adoção de paredes Trombe no 

Brasil. Ainda, observa-se um crescimento do interesse pelo tema a partir de 2011. 
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Tabela 7 - Trabalhos que estudaram a parede Trombe para o clima brasileiro 

 

Fonte: da autora. 
 
2.3 SOFTWARES DE SIMULAÇÃO 

As metodologias de análise de Paredes Trombe encontradas na revisão bibliográfica 

envolvem métodos de medição in-loco e simulação computacional. A medição in-loco possui 

a vantagem da grande confiabilidade dos resultados. Contudo, uma análise para os diversos 

climas brasileiros não seria viável. Por essa razão foi definido que a análise deste trabalho irá 

ocorrer através de simulação. 
Ao longo do item 2.2 pôde-se observar que diversos autores utilizaram softwares para 

simular o desempenho térmico ou energético de paredes Trombe. Entre os softwares 

mencionados, os que mais tiveram destaque foram o EnergyPlus, o DesignBuilder e o 

TRNSYS. Simulações com CFD também foram recorrentes. A Figura 33 mostra, entre os 

trabalhos mencionados no item 2.2, quais deles utilizaram cada um dos softwares que serão 

abordados seguir.  

  

AUTORES ANO LOCAL DO ESTUDO
CARACTERÍSTICA DA 

PAREDE TROMBE
METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO

SOFTWARE  UTILIZADO

Figueira 2005
Porto Alegre 

(Brasil)
Coletor solar 
acumulador

Medições no 
LabSol UFRGS

----

Cavalcanti et al. 2011 São Carlos (Brasil)
Parede Trombe com 
película seletiva na 

face externa
Simulação EnergyPlus

Suzuki 2012 Curitiba (Brasil) Parede Trombe
Experimentos 
em uma célula 

de testes
----

Cavalcanti 2013
várias cidades 

(Brasil)
Parede Trombe

Simulação 
validada com 

trabalho 
experimental

Bianco 2016 São Paulo (Brasil) Parede Trombe
Experimentos 
em uma célula 

de testes
----

 B
RA

SI
L
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Figura 33 - Relação de softwares com os autores dos trabalhos citados no item 2.2 

 
Fonte: da autora 

 
2.3.1 EnergyPlus 

O desenvolvimento do software EnergyPlus teve início em 1996 através da união de 

dois outros softwares: DOE-2 e BLAST. A equipe responsável pela criação do EnergyPlus foi 

formada pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Construção do Exército dos Estados 

Unidos (CERL), pela Universidade de Illinois (UI), pelo Laboratório Nacional Lawrence 

Berkeley (LBNL), pela Universidade do Estado de Oklahoma (OSU), pela Analytics GARD, e 

pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE/US). O software teve a primeira 

versão lançada no final de 1999, e continua em constante desenvolvimento (CRAWLEY, et 

al., 2001). O download pode ser feito de forma gratuita no site do EnergyPlus.  

O EnergyPlus é um programa de simulação de análise energética e de carga térmica 

(EnergyPlus, 2016b). O software permite simular o consumo de energia para aquecimento, 

resfriamento, ventilação, iluminação e tomadas e cargas de processamento, e água 

(EnergyPlus, 2016). Ainda, inclui modelos de conforto térmico (que se baseiam na atividade, 

na temperatura de bulbo seco, na umidade, etc.) e cálculos avançados de fenestração, que 

são importantes para a simulação de uma parede Trombe. Um dos pontos fortes do programa 

é a integração de todos os sistemas (Figura 34), de forma a possibilitar ao usuário conhecer 

qual será a influência de uma alteração em um sistema sobre outro sistema (como exemplo, 

a influência de um equipamento sobre o conforto térmico dos ocupantes de um edifício) 

(EnergyPlus, 2016b). 
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Figura 34 - Elementos internos do EnergyPlus 

 
 Fonte: Adaptado de EnergyPlus (2016c, pág.21) 

 

Para facilitar a modelagem do edifício a ser simulado, pode-se fazer uso do plug-in 

Open Studio ou do Euclid. Com esse plug-in, a geometria do modelo pode ser elaborada no 

software SketchUp, e depois aberta no EnergyPlus a fim de informar suas demais 

características, tais como localização, período de simulação, condições do terreno, materiais, 

construções, schedules de uso e de ocupação, sistemas de condicionamento de ar, ocupação, 

iluminação, entre outros. Dentre os dados de saída que podem ser solicitados, encontram-se 

temperatura de bulbo seco (externa e interna), temperatura operativa, umidade relativa, 

números de trocas de ar por hora e consumo de energia através de diversos sistemas. 

Conforme observado no item 2.2, os trabalhos de Gomes (2011), Seleiro (2011), 

Cavalcanti et al. (2011), Stazi et al. (2012a), Stazi et al. (2012b), Cavalcanti (2013), Bojić et 

al. (2014) e Nogueira (2014) utilizaram o software EnergyPlus para a analisar edificações com 

paredes Trombe, o que demonstra a aceitabilidade do software para a simulação de tal 

sistema. 

 

2.3.2 DesignBuilder 

O software DesignBuilder possui uma interface mais amigável para realizar simulações 

com o EnergyPlus. Isso porque ele é integrado ao EnergyPlus, o que permitiu a elaboração 

de simulações e o acesso aos resultados com maior facilidade (OTEC, 2012a). Com ele é 

possível obter informações com relação ao desempenho ambiental do edifício, além de 

imagens e animações (OTEC, 2012b). O software é formado por um módulo de modelagem 

3D e outros 10 módulos que incluem visualização, certificação, simulação, luz do dia, HVAC, 

custo, LEED, otimização, script e CFD (DESIGNBUILDER, 2017).  

https://www.designbuilder.co.uk/software/product-overview
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O software DesignBuilder foi utilizado para simular paredes Trombe nos trabalhos de 

Soares (2013) e Sacht et al. (2014). Talvez o número menor de autores que trabalharam com 

este software quando comparado ao EnergyPlus se deva ao fato do DesignBuilder não estar 

disponível para download gratuito. 

 

2.3.3 TRNSYS 
O software TRNSYS permite simular desde o sistema de água quente doméstica até 

o projeto e simulação de edifícios e seus equipamentos, tais como estratégias de controle, 

comportamento dos ocupantes e sistemas alternativos de energia. O software possui uma 

estrutura modular aberta que torna possível a adição pelos usuários de componentes 

personalizados, utilizando linguagens de programação comuns, tais como C, C++, PASCAL 

e FORTRAN. Com ele também é possível fazer conexão com pré ou pós-processadores, tais 

como Microsoft Excel, MatLab e COMIS. Ainda, pode-se fazer chamada interativas com esses 

softwares durante a simulação (TRNSYS, 2017b). 

O software divide-se em duas partes. A primeira é um mecanismo chamado de kernel, 

que lê e processa o arquivo de entrada, soluciona o sistema iterativamente, determina 

convergências, e plota sistemas variados. Ainda, fornece utilitários que determinam 

propriedades termofísicas, invertem matrizes, realizam regressões lineares, interpõem 

arquivos de dados externos, entre outras funções. A segunda é uma biblioteca de 

componentes, onde cada um modela uma parte do desempenho do sistema (TRNSYS, 

2017a). Assim como o software DesignBuilder, o uso do TRNSYS só é possível mediante 

compra da licença. Como exemplo de pesquisas que utilizaram o TRNSYS para simular 

paredes Trombe, pode-se citar os trabalhos de Chel et al. (2008), Abbassi et al. (2014) e 

Abbassi e Dehmani (2015). 

 

2.3.4 CFD 
Quando há a necessidade de simulações mais complexas de paredes Trombe, pode-

se recorrer a simulações CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional, do inglês, Computational 

Fluid Dynamics), tais como as apresentadas nos trabalhos de Gan (1998), Koyunbaba e 

Yilmaz (2012), Koyunbaba et al. (2013), Liu et al. (2013), Hong et al. (2015), Bajc et al. (2015) 

e He et al. (2016). CFD “é um conjunto de técnicas de simulação computacional que ajudam 

a analisar e prever o desempenho de sistemas em que o movimento do fluido desempenha 

um papel importante” (GÓMEZ et al., 2012, pág. 2095). O CFD “resolve várias equações 

governantes para conservação de massa, impulso, energia, turbulência e várias outras 

equações de estado de transporte” (JAIN et al., 2015, pág. 122 e 123). Portanto, simulações 
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de ventilação através de CFD geram resultados mais precisos do que aquelas geradas pelos 

outros softwares mencionados neste trabalho. Por outro lado, a complexidade é maior. 

Um exemplo de software que permite o cálculo em CFD é o TAS. Trata-se de uma 

ferramenta de modelagem e simulação que realiza cálculos do consumo de energia, emissão 

de CO2, custos de operação e conforto dos ocupantes. Entre as aplicações que estão 

incluídas no programa tem-se como exemplo um modelador 3D, um simulador de edificações, 

um visualizador de resultados (gráfico e 3D) e um programa CFD (EDSL/TAS, 2015). O 

trabalho de Ghiabaklou (2013) é um exemplo de uso do software TAS para simulação de uma 

parede Trombe. Outra possibilidade é o software Ansys Fluent, que inclui “recursos de 

modelagem física bem validados para fornecer rápido, resultados precisos através da grande 

variedade de aplicações CFD e multifísicas” (ANSYS, 2017, tradução da autora). O ANSYS 

Fluent foi utilizado por Shashikant e Naik (2016) para simular uma parede Trombe. Um terceiro 

exemplo é o Autodesk CFD, que “fornece ferramentas de fluxo de fluido flexível e de simulação 

térmica com maior confiabilidade e desempenho” (AUTODESK, 2017, tradução da autora). 

Como exemplo de trabalho que utilizou o software Autodesk CFD, há a tese de Davis (2016). 

 

2.4 TRIAGEM DE CONCEPÇÕES PROJETUAIS 
No item 2.2 foram descritas as diversas configurações que uma parede Trombe pode 

assumir. A simulação computacional ou a análise através dos métodos descritos pelas 

certificações ambientais podem auxiliar na escolha de qual a melhor concepção de parede 

Trombe é a mais adequada para um determinado contexto climático. Contudo, outras 

variáveis devem ser consideradas. Entre elas, destacam-se o custo, a facilidade de 

manutenção, a reciclabilidade dos materiais, o conforto térmico gerado pelo sistema, entre 

outros. Dentro da variável “custo”, pode-se ainda separar em custo de aquisição, custo do 

ciclo de vida do produto, tempo até o início do retorno de investimento ou de lucro máximo 

(BACK et al., 2013). Sendo assim, torna-se importante a definição de uma metodologia de 

seleção das alternativas disponíveis. 

Ulrich e Eppinger (2008) abordam os seguintes métodos de seleção de concepções: 

• “Decisão externa”, onde o consumidor, cliente, ou alguma outra entidade externa fica 

responsável pela decisão a respeito das concepções; 

• “Produto campeão”, onde um membro da equipe escolhe uma das concepções com 

base em sua preferência pessoal; 

• “Intuição”, quando não há uma razão que justifique a escolha de uma concepção, que 

é feita apenas pela intuição; 

• “Votação do grupo”, onde a concepção que obtiver mais votos é a selecionada. Neste  

caso, todos os membros da equipe votam em várias concepções; 
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• “Prós e contras”, quando a concepção é escolhida com base em uma lista, montada 

por toda a equipe, com pontos fortes e fracos de cada concepção; 

• “Protótipo e teste”, onde as concepções são escolhidas com base em testes aplicados 

em protótipos; 

• “Matriz de decisão”, quando é montada uma matriz de classificação de cada conceito 

através de critérios. Os critérios devem possuir um peso. 

O método de triagem de concepções desenvolvido por Pugh (1995) consiste em uma 

“matriz de decisão”, onde os conceitos são inseridos em uma planilha a fim de que eles sejam 

confrontados com critérios de seleção. Em seguida, a planilha é preenchida com: 

• Sinal “+” (mais), quando a concepção é melhor do que a concepção de referência; 

• Sinal “-“ (menos), quando a concepção é pior do que a concepção de referência; 

• Sinal “S” (de “mesmo”, do inglês “same”), quando a concepção é equivalente à 

concepção de referência 

Como exemplo do método, pode-se observar a Tabela 8, onde diferentes concepções 

de paredes Trombe são avaliadas conforme seis critérios. Segundo esse exemplo, a 

concepção número 1 seria a mais adequada. 

 
Tabela 8 - Matriz de avaliação. 

C
O

N
C

EI
TO

 

 
  

 

 

 
 

CRITÉRIO 1 2 3 4 5 6 7 
A + - + - 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 

- + 

B + S - - + - 

C - - S S + S 

D + - S + S - 

E + - S + S + 

F S + + - + - 

Ʃ+ 4 1 2 2 3 2 

Ʃ- 1 4 1 3 1 3 

Ʃs 1 1 3 1 2 1 

Resultado 
Final 

3 -3 1 -1 0 2 -1 

Fonte: Adaptado de PUGH (1995, pág. 77) 
 



91 
 

Após essa etapa, são selecionadas as concepções que apresentaram os melhores 

resultados. Essas precisam ser melhor desenvolvidas, para em seguida, repetir o 

procedimento com a Tabela 8. Na sequência, o método deve ser repetido quantas vezes forem 

necessárias até sobrar apenas uma solução (PUGH, 1995).  

Contudo, muitas vezes se faz necessário uma seleção mais precisa das soluções (BACK 

et al., 2013). Sen (2001) desenvolveu um método de valoração também baseado em matrizes 

de comparação. Na Tabela 9, os atributos são dispostos em colunas enquanto que as 

concepções são dispostas em linhas. 

 

Tabela 9 - Matriz de decisão 
Concepções 

 (alternativas de projeto) 
Atributos 

y1 y2 ... yn 
a1 y11 y12 ... y1n 
a2 y21 y22 ... y2n 
... ... ... ... ... 
am ym1 ym2 ... ymn 

Fonte: Adaptado de SEN (2001, pág.16) 
 

De posse desta matriz (Tabela 9), calcula-se o valor da função utilidade de uma alternativa 

de projeto (u(aj)) através da equação 6.  

 

𝑢𝑢�𝑎𝑎𝑗𝑗� = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑗𝑗�𝑐𝑐
𝑖𝑖=1 ,   (6) 

 

onde wi representa o peso relativo a um atributo yi. 

Geralmente u(aj) representa um valor entre 0 e 1. Um maior valor de u(aj) significa que 

o projeto aj é o mais favorecido (SEN, 2001). Para que o valor de u(aj) expresso na equação 

6 possa ser calculado, faz-se necessário definir o valor de wi e de yi(aj) para cada i e j. 

 

2.4.1 Determinação do peso relativo (wi) de um atributo 

A variável wi pode ser calculada através de dois métodos: o método de Delphi e o 

método de comparação ou importância relativa. No método de Delphi os pesos de importância 

dos critérios são avaliados por uma equipe que inclui especialistas que não façam parte da 

equipe de desenvolvimento do projeto. Geralmente os valores adotados variam de 0 a 1. Já 

no método de comparação ou importância relativa é montada uma matriz de comparação dos 

pesos dos critérios de seleção (BACK et al., 2013). Nessa planilha (Tabela 10) são atribuídos 

pesos da seguinte forma: 
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• O critério mais importante recebe peso 1; 

• O critério menos importante recebe peso 0; 

• Quando os critérios são equivalentes, o peso equivale a 0,5 (BACK et al., 2013). 

 
Tabela 10 - Matriz de avaliação por comparação dos pesos dos critérios de seleção 

 Critérios Xi 
Soma da 

linha Pesos 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Si wi 

C
rit

ér
io

s 
X i

 X1 - 1 0 0,5 1 0 2,5 0,167 
X2 0 - 1 1 0 1 3 0,200 
X3 1 0 - 1 0 0 2 0,133 
X4 0,5 0 0 - 0,5 1 2 0,133 
X5 0 1 1 0,5 - 0 2,5 0,167 
X6 1 0 1 0 1 - 3 0,200 

Fonte: Adaptado de BACK et al. (2013, pág. 376) 
 

Em seguida, o peso absoluto (Si) é obtido através da soma dos valores de cada linha. Por 

fim, é utilizada a equação 7 para definir os pesos relativos dos critérios, onde n representa o 

número de critérios (BACK et al., 2013). 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖
∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

,   (7) 

 

Como exemplo, a soma dos valores de Si equivale a 15 na Tabela 10. Logo, a razão de 

S1 por 15 resulta em 0,167, peso definido para o primeiro critério naTabela 10.  

 

2.4.2 Determinação do valor dos critérios (yi(aj)) 
Quando os critérios são qualitativos, pode-se fazer uso de conceitos, que 

posteriormente recebem uma valoração numérica (BACK et al., 2013), conforme mostrado na 

Tabela 11. Vale ressaltar que podem ocorrer situações onde existam diferentes escalas de 

valoração dos critérios, especialmente quando há simultaneamente critérios qualitativos e 

quantitativos. Nesse caso torna-se necessário encontrar um meio de colocar todos os valores 

em uma mesma escala.  
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Tabela 11 - Valoração dos critérios qualitativos 
Valoração qualitativa dos critérios Valoração numérica dos critérios 

Satisfatório 1 

Regular 2 

Bom 3 

Muito bom 4 

Excelente 5 
Fonte: Adaptado de BACK et al. (2013, pág. 377) 

 
 

2.4.3 Cálculo da função utilidade (u(aj)) 
 

Após a seleção das melhores concepções através da Tabela 10 e da definição de wi e 

de yi(aj) torna-se possível o cálculo da função utilidade através da equação 6. O resultado 

pode ser inserido na Tabela 12, onde são inseridos os critérios (primeira coluna) e os pesos 

dos critérios (segunda coluna). Nas demais colunas são inseridas, para cada concepção, o 

parâmetro do critério (Ai,j), os parâmetros normalizados (yi(aj)) e os valores resultantes do 

produto de wi com yi(aj) (BACK et al., 2013). 

 

Tabela 12 - Determinação dos valores da função utilidade. 
Critérios 

de 
Seleção 

Pesos 
dos 

Critérios 
wi 

Concepções geradas 
Concepção REF (7) Concepção 3 Concepção 8 Concepção 10 

wi x yi(a1) wi x yi(a2) wi x yi(a3) wi x yi(a4) 

X1 w1     

 X2 w2     

X3 w3     

X4 w4     

... ...     

... ...     
Valor da função 

utilidade � 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑎𝑎1)
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

 � 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑎𝑎2)
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

 � 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑎𝑎3)
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

 � 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑎𝑎4)
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

 

Ordenação das 
concepções 

4ª posição 3ª posição 1ª posição 2ª posição 

Fonte: Adaptado de BACK et al. (2013, pág. 380) 

O final do processo consiste em calcular o valor da função utilidade. Aquela concepção 

que possuir o maior valor será a concepção mais favorável. O método pode ser facilmente 

adaptado a este trabalho a fim de selecionar a melhor concepção de parede para cada uma 

das Zonas Bioclimáticas estudadas. Para tanto, torna-se necessário definir critérios e seus 

respectivos pesos. A adaptação do método é descrita no capítulo 5.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este capítulo classifica o tipo de pesquisa apresentada neste trabalho e descreve os seus 

procedimentos metodológicos. De maneira geral, a pesquisa foi iniciada com a revisão da 

literatura, que serviu de base para a seleção do software de simulação, dos critérios de 

triagem e das concepções de paredes Trombe a serem avaliadas.  

 
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Conforme definido no item 1.3, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes 

critérios na adoção de paredes Trombe em diversas regiões do Brasil com foco na aplicação 

residencial a partir de simulação computacional. Para tanto, foi definido um modelo de 

simulação onde uma única variável foi alterada a cada simulação.  
 
3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

Esta pesquisa divide-se em seis etapas. Cada uma delas é descrita brevemente a seguir. 

Nos capítulos seguintes serão apresentados mais detalhes a respeito das etapas 3 a 6. 

 

3.2.1 1ª Etapa: Revisão da Literatura 
A revisão da literatura foi realizada com base em documentos disponíveis no Portal de 

Periódicos da Capes, no Science Direct e no banco de dados de Teses e Dissertações de 

diferentes universidades. Também foram consultados artigos publicados em eventos 

científicos. Ainda, foram encontradas teses e dissertação publicadas em outros países através 

da plataforma de pesquisa Google.  

 

3.2.2 2ª Etapa: Seleção do Software de Simulação 

Após a leitura de trabalhos científicos relacionados com simulação de paredes Trombe, 

foi escolhido como software o EnergyPlus (versão 8.7), em conjunto com o plug-in Euclid 

(versão 0.9.3), que permite que a modelagem seja realizada no software SketchUp (versão 

2017). A escolha do EnergyPlus se deve ao fato de ele ser gratuito, ter reconhecimento como 

software de simulação de desempenho térmico pela ABNT (2013) e não exigir cálculos do tipo 

CFD, que dificultariam as simulações. Além disso, o algoritmo utilizado pelo EnergyPlus para 

modelar a convecção do ar dentro da zona de uma parede Trombe foi validado por Ellis 

(2003), através de um trabalho experimental. Para utilizar tal algoritmo, o mesmo deve ser 

inserido no grupo “Zone” dentro do software EnergyPlus. 

 



95 
 

3.2.3 3ª Etapa: Validação do Modelo de Simulação 
Para este trabalho, foi selecionado como modelo de referência para validar as simulações 

o protótipo construído no trabalho de Suzuki (2012). O detalhamento construtivo do modelo 

foi descrito na revisão bibliográfica. Sendo assim, no EnergyPlus, foi elaborado um modelo de 

simulação com estas mesmas características e mesma localização geográfica. Como arquivo 

de saída, foram solicitadas a temperatura externa e a temperatura interna das zonas. Desta 

forma, tornou-se possível a comparação entre as temperaturas medidas por Suzuki (2012) e 

as simuladas neste trabalho.   

 

3.3.4 4ª Etapa: Definição das concepções a serem avaliadas 
Durante esta etapa, foram selecionadas as configurações da parede Trombe que são 

avaliadas com base na revisão da literatura desenvolvida ao longo do item 2.2. Essas foram 

testadas para seis das oito zonas bioclimáticas do Brasil. As cidades que foram escolhidas 

como representativas de cada uma das zonas possuem o arquivo climático disponível em 

LabEEE (2017) e foram abordadas no trabalho de Cavalcanti (2013). São elas: Curitiba (ZB 

1), Santa Maria (ZB 2), Florianópolis (ZB 3), São Carlos (ZB 4), Garanhuns (ZB 5), Campo 

Grande (ZB 6). As zonas 7 e 8 não foram contempladas porque elas não se mostraram 

adequadas para uso de tal sistema no trabalho de Cavalcanti (2013). 

 

3.3.5 5ª Etapa: Definição do modelo de simulação 
Nesta etapa foi definido o modelo de simulação utilizado para avaliar o desempenho 

térmico e energético de diferentes concepções da parede Trombe. O modelo elaborado é o 

de uma pequena habitação de aproximadamente 55 m², onde as diversas intervenções dos 

usuários, tais como abertura das esquadrias e uso da iluminação, interferem no desempenho 

térmico e energético do edifício.  

 

3.3.6 6ª ETAPA: Triagem das concepções 
De posse do modelo de simulação, iniciou-se a triagem das concepções definidas para 

este trabalho, ou seja, a seleção das melhores alternativas de projeto de uma parede Trombe 

para cada uma das cidades brasileiras analisadas. A triagem das concepções foi realizada 

conforme a metodologia descrita por Back et al. (2013) e abordada no item 2.4. Os critérios 

definidos para a triagem são: conforto térmico, nível de eficiência energética, custo de 

implementação, facilidade de uso e de manutenção, área ocupada pelo sistema, aparência e 

aceitação pelo mercado. 

A Figura 35 ilustra os procedimentos recém descritos. Cada etapa é indicada através de 

um retângulo, enquanto que as setas indicam a dependência entre as etapas.  
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Figura 35 - Etapas da pesquisa 

 
Fonte: da autora 
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4. VALIDAÇÃO DO MODELO 

Para a elaboração do modelo de simulação, inicialmente foi realizada a sua 

modelagem no software SketchUp 2017 com o auxílio do plug-in Euclid versão 0.9.3, ambos 

gratuitos. Posteriormente, no EnergyPlus, foram inseridos dados tais como localização 

geográfica, orientação solar, materiais, construção de cada uma das superfícies e período de 

simulação. Com relação ao período de simulação, estes foram estipulados da mesma forma 

que Suzuki (2012) fez para o verão (29 de dezembro a 3 de janeiro, 5 a 10 de janeiro, 12 a 17 

de janeiro e 19 a 30 de janeiro). O mesmo ocorreu para as configurações das aberturas 

(Figura 36).  

 

Figura 36 - Configurações de verão simuladas para a validação do modelo  

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, páginas 65, 66, 68 e 70) 

 

Também foi simulado um modelo para a configuração 1 de inverno encontrado em 

Suzuki (2012), que para fins de simplificação, neste trabalho é chamado de configuração 5. 

Esta configuração é aplicada entre os dias 24 a 29 de maio de 2011, e mantém as aberturas 

internas abertas e as externas fechadas. Apesar deste ser um período da estação de outono, 

no trabalho de Suzuki (2012) foi chamado de configuração de inverno pois o protótipo foi 

configurado para o aquecimento do ambiente interno. 
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Figura 37 – Configuração de inverno simulada para a validação do modelo, chamada de 
configuração 5 

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, página 56) 

 

O tipo de terreno escolhido no EnergyPlus foi o Suburbs, que representa uma região 

arborizada, um subúrbio (ENERGYPLUS, 2016a). Este tipo de terreno foi escolhido devido a 

região pouco edificada onde foram construídos os protótipos (Figura 38). A refletância do solo 

foi mantida como padrão, com valor de 0,2 (adimensional). 

 

Figura 38 – Local onde foram construídos os protótipos 

 
Fonte: SUZUKI (2012, pág. 42) 
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4.1 LOCALIZAÇÃO E CLIMA 
Curitiba (25’42’’ Sul, 49’16’’24° Oeste) é a capital do Paraná, estado da região sul do 

Brasil. Caracteriza-se por ter verões quentes (com temperatura máxima acima de 20°C) e 

invernos frios (com temperaturas médias abaixo de 15°) (ROSSI et al., 2009). Os meses mais 

chuvosos são janeiro, fevereiro e abril, com totais mensais acima de 170 mm. O mês mais 

úmido é março e o mês mais seco é agosto (AMORIM, et al., 2004). De acordo com dados de 

temperatura disponibilizados no site do INMET (2018), nos últimos oito anos, as temperaturas 

não demonstraram variação significativa (Figura 39). 

 
Figura 39 - Evolução da variação da temperatura em Curitiba ao longo da década de 2010 

 
Fonte: Adaptado de INMET (2018) 

 

Para que a simulação possa gerar resultados confiáveis, é importante a utilização de um 

arquivo climático. Trata-se de um arquivo de texto onde são inseridos, separados por vírgula,  

os seguintes dados horários: temperatura de bulbo seco (°C), temperatura de orvalho (°C), 

umidade relativa (%), pressão atmosférica (Pa), radiação global extraterrestre horizontal 

(Wh/m²), radiação direta normal extraterrestre (Wh/m²), intensidade da radiação infravermelha 

horizontal vinda do céu (Wh/m²), radiação global horizontal (Wh/m²), radiação direta normal 

(Wh/m²), radiação difusa horizontal (Wh/m²), iluminância global horizontal (lux), iluminância 

direta normal (lux), iluminância difusa horizontal (lux), luminância do zênite (Cd/m²), direção 

do vento (graus), velocidade do vento (m/s), cobertura total de nuvens (.1), cobertura opaca 

de nuvens (.1), visibilidade (km), altura da abóbada (m), tempo presente, código de tempo 

presente, precipitação (mm), profundidade óptica de aerossóis (.001), profundidade da neve 

(cm) e dias sem nevar (Carlo, 2005). 

O arquivo climático de nome “BRA_PR_Curitiba.838420_INMET.epw” utilizado neste 

trabalho está disponível em LabEEE (2018) e foi desenvolvido por Roriz (2012). Para 

aproximar a simulação da realidade, este arquivo foi editado pela autora deste trabalho a partir 

da inserção dos dados medidos por Suzuki (2012). A base de dados de Suzuki continha dados 

de 10 em 10 minutos. Para transformar esses dados em dados horários, foi feita a média de 
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cada 6 dados. Os dados de Suzuki (2012), para as configurações 1 a 4 incluem a velocidade 

do vento (m/s), a direção do vento (graus), a radiação solar global (W/m²), a temperatura de 

bulbo seco (°C) e a umidade relativa (%). 

A radiação solar global foi dividida em radiação solar direta e indireta. Com relação à 

temperatura de orvalho, essa foi calculada através de equações psicrométricas5 (ASHRAE, 

2001). Inicialmente utilizou-se a equação 8 para o cálculo da pressão de saturação do vapor 

d’água (pws), expressa em Pascal (Pa). 

 

pws = 0,0557t³ + 0,7151t² + 50,038t + 602,49,   (8) 
 

onde, 

t representa a temperatura em °C. 

Em seguida, utilizou-se a equação 9 para o cálculo da pressão parcial do vapor d’água 

(pw), em Pa. 

 

UR = pw / pws,   (9) 
 

onde,  

UR representa a umidade relativa em porcentagem. 

De posse desses dados, foi calculada a temperatura de orvalho (to), expressa em °C, 

através da equação 10. 

 

to = 6,54 + 14,526α + 0,7389α² + 0,09486α³ + 0,4569(pw)0,1984,  (10) 
 

onde α é calculado pela equação 11. 

 

α = Ln (pw),   (11) 
 

Para configuração 5, a autora deste presente trabalho teve acesso somente aos valores 

da temperatura externa. Para que fosse possível uma aproximação do arquivo climático com 

os dados dos dias em que foram realizadas as medições, buscou-se dias no arquivo climático 

                                                 
5 “A psicrometria lida com as propriedades termodinâmicas do ar úmido e usa essas propriedades para 

analisar condições e processos envolvendo o ar úmido” (ASHRAE, 2001, pág. 1). 
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de LabEEE (2018) que possuíssem temperaturas semelhantes aos valores medidos. Sendo 

assim, foram realizadas as seguintes substituições: 

• os dados do dia 24 de maio foram substituídos pelos do dia 27 de junho; 

• os dados do dia 25 de maio foram substituídos pelos do dia 22 de abril; 

• os dados do dia 26 de maio foram substituídos pelos do dia 14 de junho; 

• os dados do dia 27 de maio foram substituídos pelos do dia 9 de maio; 

• os dados do dia 28 de maio foram substituídos pelos do dia 25 de junho; 

• e os dados do dia 29 de maio foram substituídos pelos do dia 22 de junho. 

 

A Figura 40 apresenta a diferença entre as temperaturas externas medidas no trabalho de 

Suzuki (2012) e as temperaturas dos dias que foram escolhidos para substituir os dados do 

arquivo climático. 

 
Figura 40 – Dados de temperaturas externas encontrados nas medições (em azul) x Dados 

das temperaturas utilizadas (em laranja) 

 
Fonte: da autora, com base nos dados do arquivo climático de LabEEE (2018) 
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Os dados desses dias foram inseridos no novo arquivo climático nos locais dos dados 

originais. Em seguida, as temperaturas externas deste arquivo foram substituídas pelas 

temperaturas medidas por Suzuki (2012). A partir dessas temperaturas e da umidade relativa 

do arquivo climático foram calculadas as temperaturas do ponto de orvalho para os dias 

simulados através das Equações 8 a 11. 

 
4.2 GEOMETRIA DA EDIFICAÇÃO 

Para elaborar um arquivo de simulação no EnergyPlus é necessário dividir a edificação 

em zonas térmicas. De acordo com EnergyPlus (2016b, pág. 45), uma zona é definida como 

“um volume de ar a uma temperatura uniforme”. Em função da necessidade de calcular a 

temperatura do solo (que é abordada no item a seguir), cada um dos protótipos foi simulado 

em um arquivo separado. A sombra causada pelo protótipo que está ao lado foi simulada 

através de um elemento de sombreamento do EnergyPlus. Para o modelo de validação do 

protótipo 1 (sem a parede Trombe) uma única zona foi definida (Figura 41-A), enquanto que 

no modelo do protótipo 2 (com a parede Trombe) foram definidas duas zonas, sendo uma 

para o ambiente do protótipo e uma para o canal da parede Trombe (chaminé) (Figura 41-B). 

 
Figura 41 - Definição das zonas térmicas 

 
Fonte: da autora, a partir do software SketchUp 

 
4.3 TEMPERATURA DO SOLO 

A temperatura do solo exerce influência nas temperaturas internas das zonas, sendo, 

portanto, necessária sua definição. Para tanto, utilizou-se o pré-processador do EnergyPlus 

chamado de “Slab”. O Slab pode ser rodado individualmente, antes da simulação no 

EnergyPlus, ou simultaneamente com a simulação do EnergyPlus (COSTA et al., 2017). Neste 

trabalho foi adotada a primeira opção, e os dados de saída do Slab foram posteriormente 

inseridos no objeto do EnergyPlus chamado de “Site:BuildingSurfaceGroundTemperature”. 

No Slab, os dados inseridos são apresentados na Tabela 13. Para o solo, duas condições 

foram previamente testadas: solo úmido e solo seco. Simulações prévias indicaram melhor 
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similaridade entre os resultados das simulações deste trabalho e aqueles medidos por Suzuki 

(2012) com o solo úmido. Dado que, conforme abordado no item 4.1, janeiro é um dos meses 

mais chuvosos (período em que a maioria das simulações para validação foram realizadas), 

o uso desta condição de solo se justifica. 

Ainda, foi levada em consideração nas simulações a evaporação, não foi permitido que o 

modelo utilizasse uma temperatura fixa ou condição de zero fluxo de calor para o limite inferior 

do domínio vertical e não foi definido um coeficiente de transferência de calor para a superfície 

do solo (nesse caso, segundo Costa (2017), o programa calcula o coeficiente de transferência 

de calor baseando-se nas condições meteorológicas disponíveis). O valor de 10 anos foi 

definido para obter os resultados através de processos iterativos. 

 

Tabela 13 – Dados inseridos no pré-processador Slab 
Campo Dado informado 
Número de materiais 2 
Albedo da superfície (sem neve) 0,26 
Albedo da superfície (com neve) 0,35 
Emissividade da superfície (sem neve) 0,95 
Emissividade da superfície (com neve) 0,9 
Rugosidade da superfície (sem neve) 0,4 
Rugosidade da superfície (com neve) 0,05 
Coeficiente de transferência de calor por convecção e por 
radiação com fluxo vertical (descendente) 

6,13 W/(m².K) 

Coeficiente de transferência de calor por convecção e por 
radiação com fluxo vertical (ascendente) 

9,26 W/(m².K) 

Densidade do material que compõe o piso 2300 kg/m³ 
Densidade do solo 1700 kg/m³ 
Calor específico do piso 1000 J/kg.K. 
Calor específico do solo 1700 J/kg.K. 
Condutividade térmica da laje 1,75 W/m.K 
Condutividade térmica do solo 2 W/m.K 
Variação da amplitude diária de onda sinusoidal interna 0 
Tolerância de convergência 0,1 (padrão do Slab) 
Relação área/ perímetro do piso da edificação 1,5 (valor mínimo aceito 

pelo Slab) 

Espessura do piso 0,1 
Dimensão do domínio horizontal do modelo elaborado 15 (padrão do Slab) 
Dimensão do domínio vertical do modelo elaborado 15 (padrão do Slab) 

Fonte: Adaptado de COSTA (2017) 

 

Além dos dados descritos na Tabela 13, também devem ser inseridas as médias mensais 

das temperaturas internas das zonas. A temperatura da zona da parede Trombe não foi 

considerada porque ela não tem contato com o solo.  Para obter essas temperaturas médias 

foi realizada uma simulação preliminar com o EnergyPlus onde o piso foi considerado como 

adiabático, ou seja, não realiza trocas de calor. Em seguida, as temperaturas geradas na 
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simulação foram inseridas no Slab, que ao ser rodado gera três diferentes temperaturas do 

solo: temperatura média, temperatura do perímetro e temperatura do núcleo. Neste trabalho 

foram adotas as temperaturas médias, mesmo procedimento utilizado por Costa (2017). Após 

essa primeira rodada de simulações, as temperaturas médias mensais obtidas com o Slab 

foram novamente inseridas no arquivo do EnergyPlus, porém agora o piso não era mais 

adiabático. Este processo foi repetido até o encontro de uma diferença nos valores médios 

mensais entre as duas últimas simulações da temperatura interna do ar igual ou inferior à 

0,001°C, mesmo processo adotado por Andolsun et al. (2011) ao utilizar o pré-processador 

Basement, também do EnergyPlus. 

 

4.4 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
Conforme informado no item 2.2, o protótipo de Suzuki (2012) foi construído com paredes 

de blocos de concreto vazado e laje e contrapiso de concreto. As portas de acesso aos 

protótipos são de madeira e a esquadria da parede Trombe é de alumínio pintado de branco. 

A única parede diferente é a parede Trombe, formada por duas camadas de blocos de 

concreto unidas com argamassa. Os furos dos blocos dessa parede foram preenchidos com 

argamassa e a sua superfície externa foi pintada de preto.  

Para que o EnergyPlus possa realizar os cálculos de transferência de calor entre as 

superfícies que compõem as zonas térmicas, é necessário informar as propriedades térmicas 

dos materiais utilizados. São elas: rugosidade, espessura, condutividade térmica, densidade, 

calor específico, emitância, absortância solar e absortância visível. As rugosidades foram 

estimadas tendo como base o banco de dados do EnergyPlus. Já as demais propriedades, 

com exceção da espessura podem ser encontradas na NBR 15220 (ABNT, 2005), mesma 

referência adotada por Suzuki (2012). Para complementar esses dados, também foram 

consultados valores de absortâncias em Dornelles (2008) e valores para as propriedades do 

solo em Bahnfleth (1989).  

Quando as superfícies são formadas por camadas de materiais homogêneos, deve-se 

simplesmente indicar as propriedades de cada um dos materiais. É o caso do piso, por 

exemplo, que é formado por uma camada de concreto. Contudo, no caso das paredes, por 

exemplo, as superfícies são formadas por blocos de concreto e argamassa de assentamento. 

Logo, não é possível utilizar diretamente os valores encontrados em ABNT (2005a). Assim, 

tornou-se necessário realizar o cálculo de uma parede equivalente, onde novos valores de 

espessura e densidade são estabelecidos de forma a encontrar um material com resistência 

equivalente ao da parede pretendida (ORDENES et al., 2003).  A Tabela 14 apresenta os 

valores das propriedades térmicas informados no EnergyPlus. Em vermelho, destacam-se os 

valores que foram estabelecidos para uma parede equivalente, cujos cálculos são 
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encontrados no Apêndice 1. A Figura 42 mostra as paredes equivalentes calculadas para a 

parede de bloco de concreto de 9 cm e de 19 cm. 

Tabela 14 - Propriedades térmicas dos materiais dos protótipos 

Nome Madeira Laje de 
concreto 

Poliestireno 
expandido 

Solo 
úmido 

Bloco de 
concreto 9 cm 
(equivalente) 

Rugosidade Médio 
Suave 

Médio 
Rugoso Médio Suave Médio 

Rugoso Médio Rugoso 

Espessura (m) 0,025 0,10 0,05 0,40 0,217 
 Condutividade 

(W/mK) 0,15 1,75 0,04 2,00 1,75 

Densidade 
(kg/m³) 600 2400 25 1700 602,90

Calor específico 
(J/kgK) 1340 1000 1420 1700 1000 

Emitância 6 0,90 0,90 0,90 0,90 
Absortância solar 0,65 0,70 0,20 0,65 

Absortância 
visível 0,65 0,70 0,20 0,65 

Fonte: da autora, baseado na NBR 15220 (ABNT, 2005a) e em COSTA (2017) 

Tabela 15 - Propriedades térmicas dos materiais da parede Trombe 
Os valores destacados em vermelho foram encontrados através dos cálculos apresentados 

no Apêndice 1 

Nome 

Bloco de 
concreto 
2,5 cm 

(equivalente) 

Bloco de 
concreto 2,5 cm 

(pintado de 
preto) 

(equivalente) 

Argamassa 
1 cm 

Argamassa 
4 cm 

Alumínio 
(pintado 

de branco) 

Rugosidade Médio Rugoso Médio Rugoso Médio 
Rugoso 

Médio 
Rugoso 

Médio 
Suave 

Espessura (m) 0,0236 0,0236 0,01 0,04 0,002 
 Condutividade 

(W/mK) 1,75 1,75 1,15 1,15 230 

Densidade 
(kg/m³) 2564,09 2564,09 2000 2000 2700 

Calor 
específico 

(J/kgK) 
1000 1000 1000 1000 880 

Emitância 0,90 0,90 0,90 
Absortância 

solar 0,65 0,864 0,20 

Absortância 
visível 0,65 0,864 0,20 

Fonte: da autora, baseado na NBR 15220 (ABNT, 2005a) e em ALMEIDA (2008) 

6  O EnergyPlus apresenta este campo como Thermal Absorptance, que representa “a fração de 
radiação de onda longa incidente (>2,5 micrometros) que é absorvida pelo material” (tradução da 
autora, EnergyPlus, 2016a, pág. 136). 
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Figura 42 - Paredes equivalentes definidas para a simulação 

 
Fonte: da autora 

 

Os vidros são informados em uma área diferente do EnergyPlus, destinadas aos 

materiais transparentes. Conforme o trabalho de Suzuki (2012), o vidro da parede Trombe é 

um vidro duplo incolor com 17 mm, sendo que o vidro externo possui 4 mm de espessura e o 

vidro interno possui 5 mm de espessura. A câmera interna é preenchida com ar e possui 8 

mm (Figura 43). O EnergyPlus não possui no seu banco de dados vidros de 4 mm e de 5 mm. 

Sendo assim, para estes dois vidros, foram utilizadas as propriedades do vidro de 6 mm 

(obtidas neste banco de dados), trocando apenas a informação da espessura. O vidro de 3 

mm, apesar de não ter sido especificado no trabalho de Suzuki (2012) foi utilizado para as 

simulações nas aberturas de entrada e de saída do ar da parede de armazenamento.  As 

propriedades térmicas do vidro de 3 mm e do ar foram obtidas do banco de dados do 

EnergyPlus e são mostradas na Figura 44. 

 

Figura 43 - Composição do vidro da parede Trombe. 
As dimensões estão em milímetros 

 
Fonte: da autora, desenvolvida segundo informações de Suzuki (2012)  
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Figura 44 - Propriedades térmicas dos vidros 

Fonte: Janela do EnergyPlus com dados inseridos pela autora 

As construções do modelo de simulação são mostradas na Tabela 16. No EnergyPlus, 

os materiais devem ser colocados sempre no sentido exterior ao interior. Todas as 

construções foram determinadas conforme Suzuki (2012). 

Tabela 16 - Construções do modelo de simulação 
A camada 1 é a camada mais externa 

Camadas Paredes 9 cm Piso Laje 

1 
Bloco de concreto 9 cm 

(equivalente) 
Solo úmido Laje de concreto 

2 Laje de concreto Isopor 
Fonte: da autora 

As construções da parede Trombe são mostradas na Tabela 17. Como o modelo é 

formada por duas zonas (chaminé e protótipo), existem duas superfícies que se encostam, 

conforme a Figura 45. Sendo assim, foi necessário definir duas construções, uma para a 

superfície da zona 1 e uma para a superfície da zona 2. Com relação às aberturas internas, 

quando elas estavam fechadas, foi inserido um elemento de sombra em sua frente para 

impedir a entrada da radiação solar direta, o que no modelo real ocorreu com a colocação de 

uma placa de poliestireno expandido (SUZUKI, 2012).  
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Tabela 17 - Construções do modelo de simulação da parede Trombe 

Camadas Parede Trombe 
(Zona 1) 

Parede Trombe 
(Zona 2) 

Vidro da 
parede 
Trombe 

Vidro das 
aberturas 
internas 

Esquadria 
de 

Alumínio 

1 

Bloco de concreto 
2,5 cm (pintado de 

preto) 
(equivalente) 

Bloco de concreto 
2,5 cm 

(equivalente) 

Clear 4 
mm 

Clear 3 
mm Alumínio 

2 Argamassa 4 cm Argamassa 4 cm 
Espaço 
de ar de 

8 mm 

3 
Bloco de concreto 

2,5 cm 
(equivalente) 

Bloco de concreto 
2,5 cm 

(equivalente) 

Clear 
5mm 

4 Argamassa 1 cm Argamassa 1 cm 

5 
Bloco de concreto 

2,5 cm 
(equivalente) 

Bloco de concreto 
2,5 cm 

(equivalente) 
6 Argamassa 4 cm Argamassa 4 cm 

7 
Bloco de concreto 

2,5 cm 
(equivalente) 

Bloco de concreto 
2,5 cm (pintado 

de preto) 
(equivalente) 
Fonte: da autora 

Figura 45 - Superfícies de contato entre zonas do modelo com Parede Trombe 

Fonte: da autora, produzido a partir do SketchUp com o Plugin Euclid 

4.5 VENTILAÇÃO NATURAL 
A ventilação natural foi simulada para as configurações 2, 3 e 4 durante as medições de 

verão. Os períodos de abertura de cada janela adotados por Suzuki (2012) são descritos a 

seguir: 

1. Configuração 1 (entre 29 de dezembro e 03 de janeiro): todas as aberturas fechadas;

2. Configuração 2 (entre 05 e 10 de janeiro): aberturas 2 e 4 abertas e aberturas 1 e 3

fechadas;
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3. Configuração 3 (entre 12 e 17 de janeiro): abertura 2 fechada e aberturas 1, 3 e 4

abertas;

4. Configuração 4 (entre 19 e 30 de janeiro): aberturas 1 e 4 abertas, e as aberturas 2 e

3 fechadas.

5. Configuração 5 (entre 24 e 29 de maio): aberturas 2 e 3 abertas, e as aberturas 1 e 4
fechadas (Figura 46).

Figura 46 - Numeração das aberturas. 
A configuração 1 foi simulada entre os dias 1° e 3 de janeiro. As aberturas 2 e 3, quando 

necessário, foram fechadas com um elemento de sombreamento. As aberturas 1 e 4 são de 
alumínio pintado de branco 

Fonte: Adaptado de Suzuki (2012, pág. 48) 

Foram realizados alguns testes para verificar qual a melhor forma de simular a 

ventilação natural para uma parede Trombe. Uma das opções é através do objeto do 

EnergyPlus chamado “AirflowNetwork”, utilizado nas simulações de Cavalcanti (2013). 

Contudo, existem algumas formas mais simples de simular a ventilação natural, em função de 

exigir um menor número de dados de entrada. A configuração 2 pode ser simulada através 

do objeto “ZoneThermalChimney”, criado para simular chaminés térmicas, que consistem em 

um shaft vertical que utiliza a radiação solar para elevar a ventilação natural de edifícios 

(ENERGYPLUS, 2016a). Já a configuração 4 pode ser simulada através do objeto 

“ZoneVentilation:WindaAndStackOpenArea”, onde o fluxo de ar é calculado em função da 

velocidade do vento e do efeito chaminé e das áreas das aberturas modeladas 

(ENERGYPLUS, 2016a). Por fim, a configuração 3 poderia ser simulado utilizando em 

conjunto o ZoneThermalChimney e o ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea. 

4.5.1 Ventilação natural na parede Trombe através do objeto AirflowNetwork 
O AirflowNetwork permite simular o fluxo de ar direcionado pelo vento (GU, 2007). Este 

modelo consiste em uma série de nós conectados através de ligações à componentes de 



110 

fluxos de ar (ENERGYPLUS, 2016a). Sendo assim, assume-se que o ar flui de um nó para o 

outro, o que simplifica o fluxo de ar em caminhos sem, sem no entanto, prever circulação do 

ar interno (GU, 2007).   

Os efeitos da ventilação são simulados através do “AirflowNetwork” por meio de três 

passos. A simulação se inicia com o cálculo das pressões de ar nos nós. Para tanto, é utilizado 

o método de Newton, onde é necessário uma série de valores iniciais para as pressões nos

nós. Em EnergyPlus (2016a) são descritos dois métodos para encontrar estes valores. No

primeiro, os valores iniciais são obtidos através de uma aproximação linear que relaciona o

fluxo de ar com a queda de pressão. No segundo método, que foi o escolhido neste trabalho,

assume-se que a pressão inicial é igual a zero, e assim o método de Newton é usado

diretamente. Nos próximos dois passos é realizado o cálculo da temperatura e da umidade

nos nós e o cálculo das cargas de calor sensível e latente (ENERGYPLUS, 2016a). Neste

trabalho, as zonas representam os nós, enquanto que as aberturas são as ligações de fluxo

de ar.

Com relação aos dados de entrada, foi estabelecido que os coeficientes de pressão 

são calculados pelo programa. Isso é possível devido ao formato retangular da edificação 

(ENERGYPLUS, 2016b). Por fim, coeficiente de descarga para portas e janelas, o expoente 

do fluxo de ar e o coeficiente do fluxo de ar por frestas para portas e janelas foram definidos 

conforme o RTQ-R (INMETRO, 2012), sendo eles 0,6 (adimensional), 0,65 (adimensional) e 

0,001 kg/s.m, respectivamente. Outros dados de entrada estão presentes na Tabela 18. 

Tabela 18 – Dados informados para a simulação do fluxo de ar 
Campo Dado informado 
Número máximo de iterações (adimensional) 500 (padrão) 
Tolerância relativa à convergência do fluxo de ar (adimensional) 0,0001 (padrão) 
Tolerância absoluta à convergência do fluxo de ar (kg/s) 0,000001 (padrão) 
Limite de aceleração de convergência (adimensional) - 0,5 (padrão)
Ângulo de azimute do eixo longo do edifício (graus) 0 
Razão entre o eixo menor da edificação com o eixo maior 1 (protótipo 1) 

0,92 (protótipo 2) 
Alta dependência da temperatura do nó externo Não (padrão) 

Fonte: da autora 

Também é importante destacar que o AirflowNetwork não calcula janelas externas 

horizontais. Sendo assim, as aberturas foram colocadas na vertical, conforme Figura 47. 
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Figura 47 – Protótipo simulado com as janelas de entrada e saída do ar posicionadas na 
vertical 

Fonte: da autora 

4.5.2 Ventilação natural na parede Trombe através de outros objetos do EnergyPlus 

A seguir, é descrito como foram utilizados os objetos ZoneThermal Chimney e 

ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea para simular a ventilação na parede Trombe. 

a) ZoneThermalChimney

O objeto ZoneThermalChimney foi utilizado para simular a configuração 2. Neste 

objeto, a equação do balanço energético do ar no interior da chaminé é dada por EnergyPlus 

(2016c): 

ℎ𝑤𝑤𝑐𝑐�𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇�𝑐𝑐� =  ℎ𝑔𝑔𝑐𝑐�𝑇𝑇�𝑐𝑐 −  𝑇𝑇𝑔𝑔� + �̇�𝑚𝐶𝐶𝑝𝑝

𝑤𝑤

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑓𝑓

𝑑𝑑𝑒𝑒
,  (12) 

onde, 

hwf são os coeficientes de transferência de calor convectivo entre o vidro e o fluido (W/m²°C), 

Tw é a temperatura da parede absorvedora (K), 

T�f é a temperatura do fluido no interior da chaminé térmica (K), 

hgf são os coeficientes de transferência de calor convectivo entre o vidro e o fluido (W/m²°C), 

Tg temperatura do vidro de cobertura (K), 

ṁ é a taxa total de fluxo de massa de ar (kg/s), 

Cp é o calor específico do ar (J/kg°C), 

w é a largura da parede absorvedora (m), 

x é o comprimento elementar da parede absorvedora (m). 

A condição inicial da temperatura do ar na entrada na equação diferencial é igual à 

temperatura do ar do ambiente (i.e. x=0, Tf,i = Tr). Dessa forma, a partir da equação 13, 

calcula-se o valor de Tf para cada valor de x, em particular o valor da temperatura de saída 
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do ar (Tfo). Encontrando o valor de Tfo, a taxa de fluxo de ar causada pela chaminé térmica 

(m³/s) pode ser avaliada através das seguintes fórmulas (ENERGYPLUS, 2016c): 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝐴𝐴 �
2�

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓− 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑟𝑟

�𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑒𝑒 𝐿𝐿

(1+ 𝐴𝐴𝑟𝑟)2 ,  (13) 

𝐴𝐴𝑟𝑟 =  𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑖𝑖

, (14) 

onde, 

𝐶𝐶𝐶𝐶 é o coeficiente de descarga, 

𝐴𝐴𝐴𝐴 é a área transversal da entrada de ar do canal (m²), 

𝐴𝐴𝐴𝐴 é a área transversal de saída do ar do canal (m²), 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 é a temperatura externa do ar (K), 

𝑇𝑇𝑟𝑟 é a temperatura do ar interior, 

𝑔𝑔 é a aceleração devido à gravidade (m/s²), 

𝐿𝐿 é o comprimento total da chaminé térmica. 

Para simular uma chaminé térmica é necessário informar ao EnergyPlus a zona de 

origem do ar (ambiente do protótipo 2) e a zona da chaminé (canal da parede Trombe). Os 

demais dados informados para simular a parede Trombe da configuração 2 são apresentados 

na Tabela 19. 

Tabela 19 - Dados informados no objeto Thermal Chimney para a configuração 2 
Campo Dado informado 
Largura da parede absorvedora (m) 1,50 
Área transversal da saída de ar do canal (m²) 0,3 
Coeficiente de descarga 0,6 
Distância entre o topo da chaminé térmica e a entrada de ar 
(m) 1,75 

Razão relativa da taxa de fluxo de ar que passa através da 
zona da chaminé 1 

Área da seção transversal do canal de ar (m²) 0,16 
Fonte: da autora 

b) ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea

A configuração 4 foi simulada através do objeto ZoneVentilation: 

WindAndStackOpenArea. Neste objeto a ventilação é controlada por uma schedule pela 
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definição de uma temperatura mínima, máxima e delta. A equação que calcula a taxa de 

ventilação direcionada pelo vento é dada por (ENERGYPLUS, 2016a): 

 

𝑄𝑄𝑊𝑊 =  𝐶𝐶𝑊𝑊 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑉𝑉,    (15) 
 

onde, 

QW é a vazão de ar volumétrica devido ao vento (m³/s); 

CW é a eficácia da abertura (adimensional); 

Aaberturas  é a área da abertura (m²); 

Fschedule é a fração de área de abertura (valor definido pelo usuário através da schedule, 

adimensional); 

V é a velocidade do vento local (m/s). 

Para calcular a taxa de ventilação causada pelo efeito chaminé, o EnergyPlus (2016a) 

fornece a seguinte equação: 

 

𝑄𝑄𝑆𝑆 =  𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥 �[2𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥∆𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝑥𝑥(|𝑇𝑇𝑧𝑧𝑓𝑓𝑛𝑛𝑧𝑧−𝑇𝑇𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜|
𝑇𝑇𝑧𝑧𝑓𝑓𝑛𝑛𝑧𝑧

)],   (16) 

 

onde, 

QS é a vazão de ar volumétrica devido ao efeito chaminé (m³/s); 

CD é o coeficiente de descarga para aberturas (adimensional); 

∆HNPL  é a altura do ponto mediano entre a abertura mais baixa e o nível de pressão neutra 

(m); 

𝑇𝑇𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎  é a temperatura de bulbo seco da zona (K); 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎  é a temperatura de bulbo seco externa local (K). 

 

A taxa de ventilação total (VWindAndStack) é calculada pela raiz quadrada da soma dos 

dois componentes do fluxo de ar (vento e chaminé), conforme a equação 17 (ENERGYPLUS, 

2016a). 

 

𝑉𝑉𝑊𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐𝑑𝑑𝑆𝑆𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑊𝑊 =  �𝑄𝑄𝑆𝑆
2 + 𝑄𝑄𝑊𝑊

2,   (17) 

 

Na Tabela 20 são apresentadas as informações inseridas no objeto “ZoneVentilation: 

WindAndStackOpenArea” para cada uma das configurações. O campo “Área da abertura” 
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corresponde à área de abertura exposta ao exterior. O campo “Nome da Agenda de Fração 

de Área de Abertura” corresponde a um outro objeto onde são inseridos os schedules (ou 

agenda em português) que definem os momentos em que a ventilação ocorre. O “Ângulo 

efetivo” é o ângulo que a normal da abertura faz com relação ao norte (ENERGY PLUS, 

2016a). A velocidade do vento máxima foi definida conforme o arquivo climático e os demais 

campos foram mantidos conforme o padrão do EnergyPlus. 

Tabela 20 - Dados inseridos no objeto ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea 
Nome da Zona Protótipo 2 
Área de Abertura (m²) 0,3 
Nome da Agenda de Fração de Área de Abertura AlwaysOn 
Eficácia da Abertura (adimensional Calculado automaticamente 
Ângulo Efetivo (graus) 0 
Diferença de Altura (m) 2 
Coeficiente de Descarga para a Abertura Calculado automaticamente 
Temperatura Mínima Interna (°C) -100
Temperatura Máxima Interna (ºC) 100 
∆ Temperatura (∆°C) -100
Temperatura Mínima Externa (°C) -100
Temperatura Máxima Externa (°C) 100 
Velocidade do Vento máxima (m/s) 5,83 

Fonte: da autora 

c) Uso de dois objetos simultâneos

No caso da configuração 3, como as aberturas 1, 3 e 4 estão acionadas, foram inseridos

dois objetos, um ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea e um ZoneThermalChimney, 

conforme a Tabela 21 e a Tabela 22. 

Tabela 21 - Dados inseridos no objeto ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea para a 
configuração 3 

Nome da Zona Chaminé 
Área de Abertura (m²) 0,3 
Nome da Agenda de Fração de Área 
de Abertura AlwaysOn 

Eficácia da Abertura (adimensional Calculado 
automaticamente 

Ângulo Efetivo (graus) 0 
Diferença de Altura (m) 2 
Coeficiente de Descarga para a 
Abertura 

Calculado 
automaticamente 

Temperatura Mínima Interna (°C) -100
Temperatura Máxima Interna (ºC) 100 
∆ Temperatura (∆°C) -100
Temperatura Mínima Externa (°C) -100
Temperatura Máxima Externa (°C) 100 
Velocidade do Vento máxima (m/s) 7,73 

Fonte: da autora 
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Tabela 22 - Dados informados no objeto ZoneThermalChimney 
para a configuração 3 

Campo Dado informado 
Largura da parede absorvedora (m) 1,50 

Área transversal da saída de ar do canal (m²) 0,3 

Coeficiente de descarga 0,6 

Distância entre o topo da chaminé térmica e a entrada de ar 

(m) 

0,1 

Razão relativa da taxa de fluxo de ar que passa através da 

zona da chaminé 

1 

Área da seção transversal do canal de ar (m²) 0,16 
Fonte: da autora 

4.6 INFILTRAÇÕES DE AR 
A infiltração corresponde a entrada de ar não desejada que ocorre através da abertura e 

fechamento das portas externas, frestas existentes ao redor das portas e janelas e, em 

quantidade muito pequena, através de elementos da construção (ENERGYPLUS, 2016a). 

Esta é informada no objeto “ZoneInfiltration:DesignFlowRate”. A infiltração foi inserida na zona 

do protótipo 1 para todas as configurações e nas duas zonas do protótipo 2 na configuração 

1. O valor do número de trocas de ar por hora foi definido através de uma simulação prévia.

Nesta simulação, foi inserido o objeto AirflowNetwork e todas as aberturas foram mantidas

fechadas. Como dado de saída, foi solicitado o número de trocas de ar por hora para o período

simulado. A média dos resultados foi então inserida no objeto

ZoneInfiltration:DesignFlowRate.

4.7 DADOS DE SAÍDA 
Para a validação do modelo foram selecionadas como dados de saída as temperaturas 

externas e internas das zonas. Os resultados são apresentados em um arquivo de extensão 

“.csv”, que pode ser lido no software Excel. A partir desses valores, foram gerados gráficos 

para que fosse possível a sua comparação com os valores encontrados através das duas 

formas de simulação (AirflowNetwork e outras formas mais simples) e com aqueles medidos 

por Suzuki (2012). 

O erro quadrado médio (RMSE) entre os dados medidos e simulados é calculado através 

da equação 18 (HU et al., 2016): 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1
𝑐𝑐

 ∑ (𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑖𝑖 −𝑐𝑐
𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑖𝑖)2,  (18) 
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onde, 

𝑛𝑛 equivale às 24 horas do dia analisado; 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑖𝑖  é a temperatura interna simulada (°C); 

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑖𝑖 é a temperatura interna encontrada no modelo experimental (°C). 
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5. RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DA SIMULAÇÃO 
Para avaliar a validação da simulação, são comparadas, em gráficos, as temperaturas 

medidas no modelo experimental por Suzuki (2012) e aquelas simuladas neste trabalho. Estes 

resultados nortearam a montagem do modelo de simulação para avaliar o desempenho 

térmico e energético de paredes Trombe. Os resultados simulados relativos ao protótipo 1 

(Figura 48) incluem tanto o uso do objeto AirflowNetwork (AFN), quanto o uso do objeto -

ZoneInfiltration:DesignFlowRate, onde é informado o número de trocas de ar por hora (ACH). 

No protótipo 2 (Figura 48 e Figura 49) o uso do objeto AFN é comparado com o uso de algum 

outro objeto do EnergyPlus, escolhido conforme a configuração das aberturas. A Figura 55 

mostra a configuração das aberturas na primeira rodada de simulações (configuração 1).  

 
Figura 48 - Indicação da nomenclatura 

dos protótipos 

 
Fonte: Adaptado de SUZUKI (2012, pág. 46) 

Figura 49 – Configuração 1 

 
 

Fonte: da autora, baseada em SUZUKI (2012, 
página 65) 

 

Como resultado desta primeira configuração, observa-se que, para o protótipo 1 (sem a 

parede Trombe), há uma similaridade entre as curvas, gerando um erro médio de 1,12°C para 

ambos os modelos simulados (Figura 50). Nota-se que as curvas dos dois modelos simulados 

estão sobrepostas. Esta proximidade entre as curvas do modelo com AFN e do modelo com 

ACH ocorre porque no segundo foi especificado uma taxa de renovação horária do ar de 

acordo com valores encontrados no primeiro. Isto se repete para todas as configurações. No 

protótipo 2 (com a parede Trombe) as curvas apresentam boa similaridade entre 10h e 18h. 

No início da manhã e durante a noite as curvas da simulação apresentam temperaturas um 

pouco mais elevadas. Ainda assim, o erro médio para o modelo simulado com o AFN é de 

apenas 1,75°C e com o ACH é de apenas 1,73°C. Já com relação a chaminé, as curvas do 

protótipo e dos modelos simulados apresentam uma grande divergência, com um erro médio 

de 3,54°C (AFN) e de 3,55°C (ACH). Esses resultados indicam que para a análise da 

temperatura interna do ambiente analisado a simulação é um recurso válido. Contudo, deve-

se tomar cuidado com relação à temperatura no interior da chaminé. Deve-se destacar 
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também a similaridade entre as curvas dos dois modelos simulados. Na Figura 50 a diferença 

máxima entre os erros médios foi de 0,02°C na simulação do protótipo 2. 

 

Figura 50 - Temperaturas simuladas para a Configuração 1 

 
Fonte: da autora  
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Os resultados para a configuração 2 (Figura 51) para as temperaturas medidas e 

simuladas estão expressos na Figura 52. Para o protótipo 1 o erro médio entre as duas curvas 

para os dois modelos simulados é de 0,85°C. A curva do modelo experimental apresenta 

temperaturas mais elevadas aproximadamente entre 12h e 17h, e temperaturas inferiores no 

início da manhã e à noite. 

Figura 51 – Configuração 2 

Fonte: da autora, baseada em SUZUKI (2012, página 66) 

No protótipo 2 compara-se as temperaturas medidas por Suzuki (2012) com as 

temperaturas obtidas através dos modelos simulados com o AFN e com o objeto 

ZoneThermalChimney (TC). Neste caso, o erro médio encontrado também apresenta um valor 

satisfatório, sendo de 1,28°C para o modelo com o AFN e de 1,18°C para o modelo simulado 

com o TC. O comportamento das curvas é similar as do protótipo 1, já que o modelo 

experimental apresenta temperaturas mais elevadas entre 13h e 17h e temperaturas mais 

baixas no início da manhã e à noite, apresentando principal discordância nas primeiras horas 

do dia. 

Quando as temperaturas no interior da chaminé são avaliadas novamente são 

encontrados erros médios mais expressivos, sendo eles de 2,40°C para o modelo com o AFN 

e de 2,88°C para o modelo com o TC. Da mesma forma que na configuração 1, o pico da 

curva de temperaturas do modelo experimental é mais elevado. 

O mesmo comentário realizado para a configuração 1 é valido para a configuração 2 

no que diz respeito à validade dos resultados encontrados. Pode-se dizer que tanto o uso do 

AFN quanto o uso do TC podem ser adotados para a análise das temperaturas internas no 

interior de um ambiente que possui uma parede Trombe ventilada através do efeito chaminé. 

Contudo, deve-se tomar cuidado com relação às temperaturas do interior da chaminé. Com 

relação à comparação entre as duas formas de simular a ventilação na parede Trombe, 

observa-se que a diferença entre os erros médios é maior do que na configuração 1, porém 

ainda é considerada pequena. A maior diferença é de 0,48°C, encontrada na chaminé. 
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Figura 52 - Temperaturas simuladas para a Configuração 2 

 
Fonte: da autora 
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A configuração 3 é mostrada na Figura 53. Na Figura 54 são apresentados os gráficos 

para esta configuração, onde é possível observar que no protótipo 1 as curvas do modelo 

experimental e dos modelos simulados encontram-se muito próximas até as 11h, ficando um 

pouco mais distantes até o final do dia. O erro encontrado foi de 1,76°C para ambos os 

modelos simulados.  

Figura 53 – Configuração 3 

Fonte: da autora, baseada em SUZUKI (2012, página 68) 

No protótipo 2 compara-se as temperaturas medidas por Suzuki (2012) com as 

temperaturas obtidas através dos modelos com o AFN e com o objeto 

ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea (WSOA) em conjunto com o TC. Observa-se que o 

modelo com o AFN apresentou um erro médio inferior ao do modelo com o “TC+WSOA”, 

sendo de 1,51°C e de 2,07°C, respectivamente. A diferença maior entre as curvas ocorre a 

partir das 16h. 

As curvas das temperaturas para o interior da chaminé demonstram que os resultados 

são semelhantes aos das configurações anteriores, porém com um erro médio inferior, sendo 

ele de 2,01 °C para o AFN e de 2,17°C para o ACH. 

Para a configuração 3 também foi considerado que os resultados encontrados para as 

temperaturas no interior dos ambientes foram adequados. Apesar de apresentar menor 

coerência entre os resultados para a chaminé, esta configuração apresentou melhores 

resultados do que as duas configurações anteriores. 

Quando as duas formas de simulação são comparadas a maior diferença entre os 

erros médios encontrados foi de 0,56°C para o protótipo 2. Do mesmo modo que na 

configuração 2, foi encontrada uma vantagem em relação ao modelo simulado com o AFN. 
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Figura 54 - Temperaturas simuladas para a Configuração 3 

 
Fonte: da autora 
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A configuração 4 é apresentada na Figura 55Figura 59. Na Figura 56 estão expressos 

os resultados para esta configuração. Observa-se que no protótipo 1 as temperaturas do 

modelo experimental são um pouco superiores às dos modelos simulados. O erro médio 

encontrado para ambos os modelos de simulação foi de 1,13°C. Essa diferença ocorre 

principalmente a partir das 8h. 

 

Figura 55 – Configuração 4 

 
Fonte: da autora, baseada em SUZUKI (2012, página 70) 

 

No protótipo 2 o modelo de simulação com AFN foi comparado com o uso do WSOA, 

tendo sido encontrado um erro médio de 1,21°C e 1,16°C, respectivamente. A maior diferença 

encontra-se entre 9h e 21h. Do início do dia até as 9h as temperaturas do modelo experimental 

são um pouco inferiores do que as temperaturas dos modelos simulados. Nas horas 

seguintes, a situação é invertida. 

No interior da chaminé o comportamento das configurações anteriores mais uma vez 

se repete, com as temperaturas do modelo experimental superiores às dos modelos 

simulados, levando a um erro médio de 1,91°C para o modelo com AFN e de 1,99°C para o 

modelo com WSOA. Esta foi a configuração que apresentou menor erro com relação a 

temperatura da chaminé. Contudo, existe uma diferença de temperatura de aproximadamente 

5°C entre os picos da curva do modelo experimental e das curvas dos modelos simulados, 

diferença semelhante às encontradas nas configurações 2 e 3. 

A comparação entre o modelo de simulação com AFN e com o WSOA leva a um 

melhor resultado para o primeiro modelo. Apesar deste apresentar um erro maior no caso do 

protótipo 2, com um erro de 0,05°C a mais, na chaminé o segundo modelo apresenta um erro 

superior em 0,08°C. 
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Figura 56 - Temperaturas simuladas para a Configuração 4 

 
Fonte: da autora 
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A Figura 57 demonstra a configuração das aberturas na quinta rodada de simulações 

(configuração 5). Na Figura 58 são apresentados os resultados para esta configuração, 

estudada para a condição de inverno. Para o protótipo 1 a diferença entre as curvas é superior 

do que nas configurações anteriores, gerando um erro médio de 1,84°C para ambos os 

modelos simulados. Esse erro maior já era esperado, visto que o arquivo climático não possui 

dados tão completos quando comparado com o número de dados presentes para as 

configurações de verão. 

No caso do protótipo 2 o erro médio é maior, chegando a 2,41°C. Apesar deste erro maior, 

imagina-se que ele poderia ser reduzido caso o arquivo climático estivesse mais completo. 

Vale lembrar que neste caso apenas uma forma de simular foi adotada. Ainda, Suzuki (2012) 

não realizou medições das temperaturas no interior da chaminé. Logo, essa comparação não 

foi possível.  

 

Figura 57 – Configuração 5 

 
Fonte: da autora, baseada em SUZUKI (2012, página 56) 
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Figura 58 - Temperaturas simuladas para a Configuração 5 

 
Fonte: da autora 

 

Para melhor compreender o movimento no ar entre o ambiente e o interior da chaminé na 

configuração 5, pode-se observar a Figura 59, onde o fluxo de ar através das aberturas 

internas é demonstrado através de um gráfico. Neste gráfico, valores positivos indicam que o 

ar está entrando na zona, enquanto que valores negativos indicam que o ar está saindo da 

zona. Sendo assim, pode-se chegar à conclusão de que até as 7h o ar da chaminé (que está 

um pouco mais frio do que o ar do ambiente) entra no ambiente pela abertura inferior. Entre 

9h e 16h o sistema se inverte e o ambiente transfere ar mais frio para a chaminé. Por fim, 

entre 18h e 23h o ar do canal passa a penetrar novamente no ambiente. Entre cada uma 

dessas situações há períodos intermediários onde há fluxos hora em um sentido, hora em 

outro. 
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Figura 59 – Fluxos de ar através das aberturas internas 

 
Fonte: da autora 

 

Observa-se ainda que nas situações chamadas de “B”, existe um maior fluxo de calor 

convectivo (sensível e latente) em direção à chaminé do que em direção ao interior do 

protótipo 2. Já na situação “A” os valores de trocas de calor convectivo são mais próximos 

entre si (Figura 59). Isso ocorre porque as perdas de ar por frestas pelas superfícies da 

chaminé são menores nesse período, enquanto que os ganhos são insignificantes (Figura 60). 
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Figura 60 – Ganho de calor convectivo através das frestas das superfícies de fechamento da 
chaminé 

 
Fonte: da autora 

 

A partir das análises recém realizadas, chega-se à conclusão de que o modelo de 

simulação de quase todas as configurações para o protótipo 1 apresenta resultados 

semelhantes aos medidos por Suzuki (2012). A única exceção é a configuração 5. Porém, 

como dito anteriormente, os resultados foram prejudicados pela falta de dados de clima 

completos. 

O modelo de simulação também apresentou bons resultados com relação ao protótipo 

2, quando a parede Trombe não é ventilada. Este resultado era esperado visto que o algoritmo 

para paredes Trombe não ventiladas foi validado por Ellis (2003). O modelo ventilado através 

do efeito chaminé, tanto sugando o ar interior quanto ventilando apenas a chaminé também 

foi considerado como validado, especialmente quando foi utilizado o AirflowNetwork, apesar 

de que a diferença foi pequena quando comparados à adoção de outros objetos de simulação. 

A maior dificuldade foi validar o protótipo 2 para a configuração 5, já que o erro médio 

foi superior a 2°C. Uma análise dos fluxos de ar através das aberturas demonstrou que a 

simulação está ocorrendo de forma correta. Contudo, na prática a temperatura interna do 

protótipo deveria atingir temperaturas superiores. Uma possibilidade para isso ocorrer são as 

baixas temperaturas encontradas no interior da chaminé. Como consequência, pode ocorrer 

de um resultado de conforto térmico seja subdimensionado durante períodos frios, ou seja, 

inferior ao que na prática ocorreria. 
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Com relação à escolha entre o AirflowNetwork ou ZoneThermalChimney, ela deve ser 

baseada no objetivo da simulação em questão, já que os resultados foram muito próximos 

entre si. Caso deseja-se simular em conjunto com a parede Trombe outros sistemas de 

ventilação (tal como uma ventilação cruzada através de janelas comuns), recomenda-se 

utilizar o AirflowNetwork. Porém, se for necessária apenas a simulação da ventilação causada 

pela parede Trombe, o uso do ZoneThermalChimney irá facilitar a montagem do modelo. O 

mesmo pode-se dizer a respeito do uso dos objetos AirflowNetwork e 

ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea. Contudo, entre optar pelo AirflowNetwork ou pelo 

uso simultâneo do ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea com o ZoneThermalChimney, o 

mesmo não pode ser dito, já que a diferença entre os resultados foi maior. Sendo assim, torna-

se mais aconselhável o uso do primeiro. Levando esses resultados em consideração, somado 

ao fato do RTQ-R recomendar o uso da simulação do fluxo de ar (ao invés de sistemas mais 

simples de simulação), optou-se por utilizar em todas as simulações o objeto AirflowNetwork. 
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6. DESENVOLVIMENTO E TRIAGEM DE CONCEPÇÕES PROJETUAIS 

Este capítulo é dedicado ao desenvolvimento de diferentes concepções projetuais de 

paredes Trombe, realizado com base na referência bibliográfica, e à descrição do processo 

metodológico adotado para realizar a triagem de concepções. Ainda, é definido o objeto de 

estudo, neste caso uma residência, onde é inserida a parede Trombe. Por fim, o modelo de 

simulação, elaborado com base nos resultados recém encontrados, é detalhado. 

 
6.1 CIDADES AVALIADAS 

A escolha das Zonas Bioclimáticas (ZB) brasileiras selecionadas para inserir o modelo 

de simulação (e as cidades de cada uma dessas zonas) foi baseada no trabalho de Cavalcanti 

(2013), onde o autor chegou à conclusão que o sistema é viável em seis das oito existentes. 

As cidades onde o modelo de simulação é inserido são: Curitiba-PR (ZB 1), Santa Maria-RS 

(ZB 2), Florianópolis-SC (ZB 3), São Carlos-SP (ZB 4), Garanhuns-PE (ZB 5) e Campo 

Grande-MS (ZB 6). A Figura 61 mostra o perfil das temperaturas médias, médias máximas, 

médias mínimas e de conforto para cada uma das cidades avaliadas, enquanto que a Figura 

62 a umidade relativa média mensal para cada uma das cidades. Analisando essas figuras 

observa-se que: 

• Curitiba tem uma umidade relativa média em torno de 70 a 80% e grande parte do ano 

com temperaturas médias na região de desconforto térmico por frio; 

• Santa Maria possui umidade relativa média em torno de 70 a 90% apresenta períodos 

mais curtos de desconforto térmico por frio. No verão, as temperaturas médias 

máximas ultrapassam o limite de conforto térmico; 

• Florianópolis apresenta a umidade relativa média entre 70 e 80%. Ainda, a maior 

dificuldade de manter um ambiente em conforto térmico é durante o inverno, quando 

as temperaturas médias ficam abaixo da zona de conforto; 

• a umidade relativa média em São Carlos varia constantemente ao longo do ano, sendo 

mais alta em janeiro (em torno de 80%), e mais baixa em julho (em torno de 55%). 

Com relação às temperaturas, elas são mais moderadas durante o verão e mais frias 

durante o inverno, tendo como principal característica o desconforto por frio; 

• Garanhuns também tem uma umidade relativa média que varia ao longo do ano, porém 

ela é mais baixa durante o verão (em torno de 75%), e mais alta durante o inverno 

(ultrapassando os 90%). As temperaturas são amenas em grande parte do ano, com 

um pequeno período de desconforto por frio entre maio a outubro; 

• a umidade relativa em Campo Grande é mais alta durante o verão (em torno de 80%) 

e mais baixa no inverno, especialmente entre julho e setembro (quando fica em torno 

de 50%). As temperaturas médias são amenas. Quando são observadas as médias 
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das máximas e das mínimas, pode-se perceber que há períodos de desconforto por 

calor e por frio durante quase todo o ano. 

 

Figura 61 – Perfil das temperaturas externas médias, médias máximas, médias mínimas e 
de conforto para cada uma das cidades avaliadas 

 
Fonte: da autora, com base nos arquivos climáticos disponíveis em LabEEE (2018) 
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Figura 62 – Umidade Relativa para as seis cidades avaliadas 

 
Fonte: da autora, com base nos arquivos climáticos obtidos em LabEEE (2018) 

 

Levando em consideração as características climáticas de cada região (tais quais as 

recém apresentadas) a NBR 15220-3 (ABNT, 2005b) apresenta estratégias de projeto para 

cada Zona Bioclimática brasileira. O resumo dessas estratégias é apresentado na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Estratégias de projeto para cada Zona Bioclimática brasileira 

ZB Estratégias de Projeto 
Verão Inverno 

1 _______ Aquecimento solar da edificação 
Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

2 Ventilação Cruzada Aquecimento solar da edificação 
Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

3 Ventilação Cruzada Aquecimento solar da edificação 
Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

4 

Resfriamento evaporativo e inércia 
térmica para resfriamento 

Ventilação seletiva nos períodos 
quentes, em que a temperatura 
interna seja superior à externa 

Aquecimento solar da edificação 
Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

5 Ventilação Cruzada Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

6 

Resfriamento evaporativo e inércia 
térmica para resfriamento 

Ventilação seletiva nos períodos 
quentes, em que a temperatura 
interna seja superior à externa 

Vedações internas pesadas (inércia térmica) 

Fonte: Adaptado de ABNT (2005b) 
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Observa-se que nas zonas bioclimáticas 1 a 4 o aquecimento solar da edificação é 

necessário durante o inverno, estratégia que inclui o uso da parede Trombe não ventilada ou 

com termo-circulação do ar. Nas zonas 5 e 6 esta estratégia não é mencionada. Porém, 

Cavalcanti (2013) comprovou que o uso da parede Trombe pode minimizar o período de 

desconforto térmico. 

Com relação às demais recomendações, a vedação interna pesada refere-se ao uso 

de inércia térmica, porém sem recomendar um valor mínimo de atraso térmico (ABNT, 2005b). 

Na casa proposta (que é descrita no item 6.5) as paredes internas possuem apenas 15 cm, o 

que possivelmente não é suficiente para seguir as recomendações de projeto recém descritas. 

Contudo, esta parede foi escolhida em função de que é comum haver paredes internas com 

esta espessura. A ventilação cruzada e a ventilação seletiva ocorrem em todas as zonas 

bioclimáticas, já que é um requisito do RTQ-R (INMETRO, 2012). A inércia térmica para 

resfriamento também pode ser utilizada a partir de janelas na parede Trombe que sejam 

abertas durante a noite, de forma que o ar quente seja extraído do ambiente (LAMBERTS, 

2014), conforme configuração 2 de Suzuki (2012) (Figura 36). Por fim, o resfriamento 

evaporativo consiste em soluções arquitetônicas onde a evapotranspiração da água de um 

tanque sobre o telhado ou a evapotranspiração do vegetal de uma cobertura verde retiram 

calor da cobertura, resfriando a superfície do teto, e consequentemente, gerando uma 

diminuição da temperatura radiante média do ambiente interno (LAMBERTS, 2014). Essa 

estratégia não foi adotada porque a sua simulação exigiria recursos do EnergyPlus que se 

encontram fora do escopo deste trabalho. 

 

6.2 CONCEPÇÕES AVALIADAS 
A metodologia deste trabalho consiste em comparar o desempenho de uma residência 

considerada como “referência” com outras onde foram inseridas diferentes concepções de 

paredes Trombes. Essas concepções possuem variações com relação ao material da parede 

absorvedora e a diferentes formas e estratégias de ventilação. Com relação aos materiais e 

acabamentos, ao longo do referencial teórico apresentado neste trabalho, foi observado que 

a parede maciça do sistema de parede Trombe pode ser construída através de diferentes 

materiais. O essencial é que essa parede possua elevada massa térmica. Os materiais mais 

recorrentes foram o tijolo cerâmico e o bloco de concreto. Logo, ambos os materiais foram 

estudados. 

Surgiram assim duas situações diferentes: na situação 1 a casa é construída com 

tijolos cerâmicos maciços, e na situação 2 a casa é construída com blocos de concreto 

vazados. Ambas as situações são simuladas com paredes comuns e com diferentes 

configurações de paredes Trombe. Na situação 2, os blocos da parede Trombe são 
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preenchidos com argamassa para aumentar a sua massa térmica. A parede de tijolos 

cerâmicos maciços foi adotada como modelo de referência. 

 Com relação ao revestimento da parede, destacaram-se ao longo do referencial 

teórico os materiais isolantes, na face interna, e os painéis em PCM, a pintura preta e a 

película seletiva, na face externa. Também foram encontrados estudos com células 

fotovoltaicas substituindo a superfície envidraçada. Os painéis PCM e as células fotovoltaicas 

necessitariam de estudos mais aprofundados, que estão fora do escopo deste trabalho. A 

película seletiva agregaria um valor muito elevado à parede, encarecendo o sistema. Os 

materiais isolantes, por sua vez, são mais recomendados quando é necessário evitar o ganho 

de calor em grande parte do ano. Contudo, conforme descrito no item 6.1, as cidades em 

análise neste trabalho possuem períodos muito curtos de desconforto por calor, não sendo 

aconselhável a adoção de um isolante. Sendo assim, foram simuladas paredes Trombe com 

blocos de concreto preenchidos de argamassa e com tijolos maciços, ambos revestidos com 

argamassa e pintados com tinta preta na face externa e tinta branca na face interna.  

Os parâmetros tipo do fechamento envidraçado, espessura da cavidade do ar, espessura 

da parede de acumulação, relação da área das aberturas em função da área da superfície 

envidraçada, e orientação solar, foram determinados com base nas orientações por 

Cavalcanti (2013) (Tabela 6), porém com algumas adaptações (Tabela 24). Primeiramente, o 

bloco de vidro sugerido para Florianópolis e Garanhuns foi substituído pela esquadria com 

vidro duplo. Além disso, foi estabelecido que a espessura mínima do canal deveria ser de 10 

cm. Essas duas mudanças foram adotadas para permitir a limpeza do interior do canal. Ainda,

originalmente a recomendação de melhor orientação da parede Trombe para São Carlos e

Garanhuns é a sul. Contudo, ao girar o modelo simulado, a maior parte das aberturas passa

a se voltar para norte, o que pode gerar ganhos de calor que influenciem o resultado da

eficiência da parede Trombe. Sendo assim, ambas as orientações (norte e sul) foram

simuladas. Com relação a porcentagem da parede envidraçada ocupada pela parede Trombe,

a única cidade com recomendação diferente de 100% é Campo Grande. Para facilitar o

orçamento das esquadrias, contudo, todas as paredes Trombe foram mantidas com a mesma

área (aproximadamente 100% da fachada norte do dormitório). Vale ressaltar que na sala de

estar e jantar as dimensões das esquadrias são as mesmas. Logo, como será visto mais

adiante, neste caso a parede Trombe não ocupa 100% da fachada. Por fim, desejava-se que

as aberturas internas se estendessem por toda largura da parede, de forma a homogeneizar

a distribuição do ar no interior do canal. Caso fosse utilizada a proporção de 3%, a abertura

teria que ter uma altura de aproximadamente apenas 10 cm, o que, de acordo com a empresa

Kasper esquadrias, consultada para o desenho das esquadrias, não seria viável para uma

superfície envidraçada. Logo, a porcentagem adotada foi de 6,25 %.
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Tabela 24 - Adaptação das recomendações construtivas para a adoção da parede Trombe 
para as seis cidades em análise neste trabalho 

Cidades  

O
rie

nt
aç

ão
 

(%
) d

a 
ár

ea
 

en
vi

dr
aç

ad
a 

A
be

rt
ur

as
 

Es
pe

ss
ur

a 
do

 
C

an
al

 d
e 

ar
 (m

) 

Es
pe

ss
ur

a 
da

 
pa

re
de

 d
e 

al
ta

 
in

ér
ci

a 
té

rm
ic

a 
(m

) 

Ti
po

 d
e 

fe
ch

am
en

to
 

en
vi

dr
aç

ad
o 

Curitiba (PR) N 100 6,25% 0,10 0,45 Vidro duplo 
Santa Maria (RS) N 100 6,25% 0,10 0,45 Vidro duplo 
Florianópolis (SC) N 100 6,25% 0,15 0,45 Vidro duplo 
São Carlos (SP) N / S 100 6,25% 0,15 0,45 Vidro duplo 
Garanhuns (PE) N / S 100 6,25% 0,15 0,45 Vidro duplo 

Campo Grande (MS) N 100 6,25% 0,10 0,45 Vidro duplo 
Fonte: adaptado de CAVALCANTI (2013) 

 

Quando são analisadas características físicas da parede Trombe, os diversos estudos 

apresentaram paredes Trombe ventiladas e não ventiladas, uso de venezianas ou cortinas no 

interior da câmara, meia parede Trombe com laterais envidraçadas, uso da chaminé, uso de 

aletas, adição de uma janela à parede Trombe, e uso do sombreamento para reduzir os 

ganhos térmicos no verão. O uso das aletas necessitaria de validação do modelo de simulação 

e, portanto, não foi considerado. Também não foram estudadas a adição de uma janela, o uso 

de chaminés e o uso de sombreamento. Isto porque, no primeiro caso, a função da parede é 

alterada (já que ela deixa de ser uma parede cega), o que dificultaria comparações de um 

quesito estético, por exemplo. Já o segundo e o terceiro caso, uso da chaminé e de 

sombreamento, não foram estudados porque eles são usados para resfriar o ambiente. 

Conforme foi visto no item 6.1, quando é considerada a temperatura média, não é necessário 

o resfriamento dos ambientes em grande parte do tempo nas cidades avaliadas. 

Sendo assim, as configurações selecionadas para análise são: parede comum 

(tradicional), parede Trombe não ventilada, parede Trombe ventilada, parede Trombe com 

cortina de baixa emissividade no interior do canal e meia parede Trombe com as laterais 

envidraçadas. Neste último caso são analisadas duas soluções, sendo uma com 30 cm de 

profundidade - mesma profundidade encontrada em Rabani et al. (2015b) - e outra com 80 

cm, de forma a ter a mesma área de vidro que a parede Trombe original deste estudo. 

Para simplificar os nomes das composições, a parede comum é chamada de “PC”, a 

parede Trombe não ventilada é chamada de “PTNV” e a parede Trombe ventilada é chamada 

de “PTV”. Quando a parede é de tijolo cerâmico maciço, a letra “T” é colocada em frente à 

sigla, enquanto que quando a parede é de bloco de concreto é colocada a letra “C”. Essas e 

as demais siglas são mostradas na última coluna da Tabela 25. 
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Tabela 25 - Concepções da parede Trombe a serem avaliadas 

(Continua) 

ZB N° Configuração Sigla 

1 a 
4 

Referência Parede comum de tijolos cerâmicos 
maciços  T-PC

1 Parede comum de blocos de concreto 
preenchidos com argamassa C-PC

2 
Parede Trombe não ventilada de 

blocos de concreto preenchidos com 
argamassa 

C-PTNV

3 Parede Trombe ventilada de blocos de 
concreto preenchidos com argamassa C-PTV

4 

Parede Trombe não ventilada de 
blocos de concreto preenchidos com 
argamassa e uma cortina inserida no 

interior da câmera de ar 

C-
PTNV-
CORT 

5 

1/2 Parede Trombe não ventilada de 
blocos de concreto preenchidos com 

argamassa com as laterais 
envidraçadas e espessura de 30 cm 

C-
PTNV-
1/2-30 

6 

1/2 Parede Trombe não ventilada de 
blocos de concreto preenchidos com 

argamassa com as laterais 
envidraçadas e espessura de 80 cm 

C-
PTNV-
1/2-80 

7 Parede Trombe não ventilada de tijolos 
cerâmicos maciços T-PTNV

8 Parede Trombe ventilada de blocos de 
tijolos cerâmicos maciços T-PTV

9 
Parede Trombe não ventilada de tijolos 

cerâmicos maciços e uma cortina 
inserida no interior da câmera de ar 

T-PTNV-
CORT

10 

1/2 Parede Trombe não ventilada de 
tijolos cerâmicos maciços com as 

laterais envidraçadas e espessura de 
30 cm 

T-PTNV-
1/2-30
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 (Continuação da Tabela 25) 

Fonte: da autora 

Nesta mesma tabela também são diferenciadas as configurações que foram testadas 

para cada Zona Bioclimática. Observa-se que na ZB 6 não foram estudadas a parede Trombe 

com a cortina de baixa emissividade no interior da cavidade e a meia parede Trombe com 

espessuras de 30 e 80 cm. Isto porque o período de desconforto por frio nesta Zona 

Bioclimática é inferior às demais. 

6.3 TRIAGEM DE CONCEPÇÕES E DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS 
O método utilizado para realizar a triagem das concepções foi aquele descrito por Back et 

al. (2013), mencionado no item 2.4. Segundo esta metodologia, inicialmente é feita uma pré-

seleção através da planilha de avaliação elaborada por Pugh (1995) (Tabela 8). Neste 

trabalho, contudo, optou-se por calcular a função utilidade para todas as concepções, de 

forma a analisar todos os aspectos de cada uma dela. Os critérios adotados foram: conforto 

11 
1/2 Parede Trombe não ventilada de tijolos 

cerâmicos maciços com as laterais 
envidraçadas e espessura de 80 cm 

T-PTNV-
1/2-80

Referência Parede comum de tijolos cerâmicos 
maciços  T-PC

1 Parede comum de blocos de concreto 
preenchidos com argamassa C-PC

2 Parede Trombe não ventilada de blocos de 
concreto preenchidos com argamassa C-PTNV

3 Parede Trombe ventilada de blocos de 
concreto preenchidos com argamassa C-PTV

7 Parede Trombe não ventilada de tijolos 
cerâmicos maciços T-PTNV

8 Parede Trombe ventilada de tijolos 
cerâmicos maciços T-PTV
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térmico (CT), nível de eficiência energética (EE), custo de implementação (IMPL), facilidade 

de uso e de manutenção (FUM), área ocupada pelo sistema (AS), aparência (APAR), e 

aceitação pelo mercado (ACEIT).  

O conforto térmico foi mensurado através da metodologia de DEAR et al. (2002). Para 

tanto, foram solicitadas nas simulações as temperaturas operativas internas horárias e as 

temperaturas externas horária. Esses dados foram em seguida inseridos na equação 2. A 

eficiência energética foi definida pela metodologia de simulação do RTQ-R e é detalhada no 

item 6.4. O custo de implementação considerou o custo das esquadrias (material e mão de 

obra) e o custo do material da parede (tijolo ou bloco de concreto e argamassa). O custo da 

tinta e da mão de obra para a construção da parede Trombe não foram considerados pois 

eles são os mesmos para todas as concepções. A facilidade de uso e de manutenção foi 

definida conforme o número de processos necessários para utilizar o sistema e fazer a limpeza 

das esquadrias, método sugerido por Ulrich e Eppinger (2008). A área ocupada é medida em 

metros quadrados e indica o quanto de área é perdida com a parede. Por fim, a aparência e 

a aceitabilidade pelo mercado foram avaliadas a partir das respostas informadas em um 

questionário respondido por um grupo de seis profissionais das áreas de Arquitetura, Design 

e Engenharia Civil. Este número foi definido conforme o trabalho de Carnevalli, Sassi e Miguel 

(2004), onde os autores indicam que o número médio de participantes em uma equipe do 

QFD (Desdobramento da Função Qualidade, do inglês, Quality Function Deployment) é de 6 

membros. O método QFD é utilizado no desenvolvimento de produtos e serviços, visando a 

qualidade dos resultados alcançados. O trabalho de Carnevalli, Sassi e Miguel (2004) foi 

adotado como referência devido à similaridade com o método de trabalho desta presente 

pesquisa. A equipe de profissionais, foi contatada pessoalmente ou através de e-mail e 

selecionada ao longo da pesquisa em acordo com o orientador deste trabalho. 

O questionário é apresentado no Apêndice 2 e envolve perguntas subjetivas e objetivas7. 

Inicialmente, foram inseridas questões relativas ao conhecimento e à percepção dos 

profissionais a respeito da parede Trombe. Em seguida, foi apresentada uma planilha onde 

os profissionais deveriam indicar se cada uma das concepções era melhor (+), pior (-) ou igual 

(S) ao projeto de referência com relação a aparência e a aceitação pelo mercado. Por fim, os

entrevistados deveriam indicar a importância de cada um dos critérios adotados, que foram

comparados em pares. Para cada um dos entrevistados foi gerada uma planilha igual à Tabela

26, adaptada de Back et al. (2012). Em seguida, foram somados os resultados presentes na

coluna “soma das linhas” de todas as planilhas. Finalmente, através da equação 7, pôde-se

definir os pesos dos critérios.

7 A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, conforme Anexo 

1.
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Tabela 26 - Matriz de avaliação por comparação dos pesos dos critérios de seleção para a 
parede Trombe 

Critérios Xi 
Soma 

da 
linha 

CT EE IMPL FUM AS APAR ACEIT Si 

C
rit

ér
io

s 
X i

 

CT 
EE 

IMPL 
FUM 
AS 

APAS 
ACEIT 

Fonte: da autora, adaptado de BACK et al. (2013, pág. 376) 

A avaliação dos valores dos critérios levou a diferentes intervalos de pontuação. Optou-

se por adotar como padrão a pontuação do RTQ-R, onde a melhor solução recebe o valor 5 

e a pior solução o valor 1. Para manter todas as pontuações (PT) em intervalos iguais foram 

utilizadas as equações 19 e 20. A equação 19 foi utilizada quando o limite inferior do intervalo 

era a melhor situação, caso dos critérios custo de implementação (IMPL), facilidade de uso e 

manutenção (FUM) e área ocupada pelo sistema (AS). A equação 20 foi utilizada na situação 

inversa, quando o limite superior era a melhor solução, sendo aplicada aos critérios conforto 

térmico (CT), nível de eficiência energética (EE), aparência (APAR), e aceitação pelo mercado 

(ACEIT). 

𝑃𝑃𝑇𝑇 = �5𝑒𝑒�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝−𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓��−�𝑣𝑣−𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓�]

(𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝−𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓)
,  (19) 

𝑃𝑃𝑇𝑇 = �5𝑒𝑒�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝−𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓 ��−�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝−𝑣𝑣�]

(𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝−𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓)
,  (20) 

onde, 

Limsup é limite superior do intervalo, 

Liminf é o limite inferior do intervalo, 

v é o valor que deve ser adaptado ao intervalo. 
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Por fim, a função utilidade foi definida através da equação 6. Para tanto, os pesos e os 

valores dos critérios foram inseridos na Tabela 27. Dessa forma, pôde-se conhecer a melhor 

solução de projeto de parede para cada Zona Bioclimática.  

Tabela 27 – Cálculo da função utilidade 

Fonte: da autora, adaptado de BACK et al. (2013, pág. 380) 

6.4 DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA8 
Neste item é detalhado o procedimento para avaliar a eficiência energética de uma 

edificação residencial conforme o RTQ-R (INMETRO, 2012), que é o segundo critério de 

triagem da melhor concepção de projeto de parede (Trombe ou comum). No método de 

simulação da eficiência da unidade habitacional autônoma descrito pelo RTQ-R, deve-se 

modelar a geometria da edificação sob a condição “naturalmente ventilada” e “condicionada 

artificialmente”, independente se a edificação faz ou não uso de um sistema de 

condicionamento artificial do ar. Neste método, são comparados o desempenho da edificação 

em avaliação com os valores de referência das tabelas de classificação dos níveis de 

eficiência energética da envoltória disponíveis em PROCEL INFO (2006c).  

Como pré-requisitos do programa de simulação, existem os seguintes pontos: 

• “ser um programa para a análise do consumo de energia em edifícios;

• ser verificado de acordo com testes propostos pela ASHRAE Standard 140  -2004:

Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer

Programs.;

• modelar 8.760 horas por ano; modelar variações horárias de ocupação, potência de

iluminação e equipamentos, rede de ventilação natural e sistemas de

condicionamento artificial, definidos separadamente para cada dia da semana e

feriados; modelar efeitos de inércia térmica;

8 Esse capítulo foi baseado no RTQ-R (INMETRO, 2012). 

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV

C-PTNV-
CORT

C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT
EE
CI

FUM
AS
AP
AM

CIDADE

Valor da função 
utilidade

Ordenação da 
concepção
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• modelar efeitos de multi-zonas térmicas;

• ter capacidade de simular as estratégias bioclimáticas adotadas no projeto;

• determinar a capacidade solicitada pelo sistema de condicionamento de ar;

• produzir relatórios horários das trocas de ar e das infiltrações;

• produzir relatórios horários do uso final de energia” (INMETRO, 2012, pág. 64).

O programa EnergyPlus atende a todos os pré-requisitos descritos acima, logo pode ser

usado para determinar a eficiência energética da unidade habitacional autônoma. O 

procedimento descrito a seguir é válido tanto para unidades habitacionais autônomas quanto 

para edificações unifamiliares. A modelagem da envoltória deve ter cada ambiente modelado 

como uma única zona (incluindo o ático da cobertura, que pode ser modelado como uma 

zona). Logo após, são descritos os procedimentos para simular a edificação naturalmente 

ventilada. Em seguida, o procedimento para simular a edificação condicionada artificialmente 

é detalhado. 

6.4.1 Procedimentos para simular a edificação naturalmente ventilada9 

Para a edificação naturalmente ventilada, torna-se necessário seguir algumas orientações 

a respeito do sistema de ventilação natural, padrões de ocupação e iluminação, atividade 

metabólica, densidade de potência instalada de iluminação e a potência dos equipamentos. 

Com relação ao sistema de ventilação natural, deve-se modelar todos os ambientes da 

unidade habitacional autônoma (UH) que possuem aberturas (portas e janelas) para 

ventilação. Ainda, as aberturas devem possuir coordenadas cartesianas idênticas às do 

projeto sob avaliação. O coeficiente de rugosidade do entorno (α) deve ser de 0,3310. Para 

janelas e portas retangulares, o coeficiente de descarga (CD11) deve ser de 0,60, o coeficiente 

do fluxo de ar por frestas (CQ) deve ser de 0,001 kg/s.m e o expoente do fluxo de ar (n) deve 

ser 0,6512. O padrão de uso da ventilação natural pode ser definido por uma estratégia de 

controle automático, por temperatura ou entalpia, ou através de padrões horários (INMETRO, 

2012). Neste trabalho, optou-se pelo controle através da temperatura. 

9 Fonte: INMETRO, 2012. 
10 Conforme a ASHRAE (2009) esse valor de coeficiente deve ser utilizado para grandes centros 

urbanos, no qual pelo menor 50% dos edifícios tenham altura maior do que 24,38 m (80 pés), a uma 

distância de ao menos 805 metros (0,5 milha) ou 10 vezes a altura da estrutura contra o vento, qualquer 

que seja a maior.  
11 De acordo com Aynsley (1999) este valor é o mais comum para aberturas retangulares com arestas 

afiadas. 
12  De acordo com Sorgato (2011), os valores de “CQ” e “n” foram baseados nos exemplos do 

EnergyPlus, já que não são definidos valores padrões pelo programa.  
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Além da ventilação natural, também é necessário informar o padrão de ocupação e de 

iluminação. Esses devem respeitar a Tabela 28 e a Tabela 29, respectivamente. As 

densidades de potência instalada (DPI) de iluminação devem ser de 5 W/m² para os 

dormitórios e de 6 W/m² para a sala.  

 
Tabela 28 - Padrão de ocupação para dias de semana e final de semana 

Dormitório Sala de Estar e Jantar 

Hora 
Dia de 

semana 
(%) 

Hora 
Final de 
Semana 

(%) 
Hora 

Dia de 
semana 

(%) 
Hora 

Final de 
Semana 

(%) 
1h – 7h 100 1h – 9h 100 1h – 13h 0 1h – 10h 0 
8h – 20h 0 10h 50 14h – 18h 25 11h 25 

21h 50 11h – 20h 0 19h 100 12h 75 
22h – 24h 100 21h 50 20h – 21h 50 13h 0 

  22h – 24h 100 22h – 24h 0 14h 75 
      15h – 17h 50 
      18h – 19h 25 
      20h – 21h 50 
      22h – 24h 0 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2012, pág. 69 

 

Tabela 29 - Padrão de uso da iluminação para dias de semana e final de semana 
Os valores 100% representam os horários de uso da iluminação e os valores 0% 

representam que a iluminação do ambiente está desligada 
Dormitório Sala de Estar e Jantar 

Hora 
Dia de 

semana 
(%) 

Hora 
Final de 
Semana 

(%) 
Hora 

Dia de 
semana 

(%) 
Hora 

Final de 
Semana 

(%) 
1h - 6h 0 1h – 8h 0 1h – 16h 0 1h – 10h 0 

7h 100 9h 100 17h – 21h 100 11h – 12h 100 
8h – 20h 0 10h – 20h 0 22h – 24h 0 13h – 16h 0 
21h – 22h 100 21h – 22h 100   17h – 21h 100 
23h – 24h 0 23h – 24h 0   22h - 24h 0 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2012, pág. 71 

 

Para os dormitórios, o padrão mínimo de ocupação deve ser de duas pessoas e a sala 

deve ser usada por todos habitantes da UH. Os horários da Tabela 28 podem ser justificados 

da seguinte forma: os dormitórios, durante os dias de semana estarão ocupados até às 7 h 

da manhã (horário em que os moradores acordam), voltando a ser ocupados por todos os 

seus usuários somente às 22 h. Por outro lado, durante o final de semana, o dormitório só é 

totalmente desocupado às 11h, voltando a ter ocupação somente às 21h. Já a sala, durante 

os dias de semana, começa a ser parcialmente ocupada às 14 h, atinge uma ocupação 

máxima às 19h (momento em que as pessoas costumam estar de volta do trabalho), e volta 

a ficar desocupada a partir das 22 h. Já nos finais de semana, como costuma haver mais 
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pessoas em casa, a ocupação se inicia mais cedo, às 11 h. Às 13 h, horário em que muitos 

estão almoçando, a sala está vazia, voltando a ser ocupada (75%) uma hora depois. Às 22 h, 

a sala volta a ficar vazia. 

A Tabela 29, que mostra o padrão de iluminação, possui a mesma lógica. Nos dormitórios, 

nas manhãs dos dias de semana, as luzes são ligadas somente às 7h, quando os moradores 

acordam. À noite, elas voltam a ficar ligadas entre 21 h e 22 h, e são desligadas em seguida 

(pois os moradores vão dormir). No final de semana o padrão é parecido, porém com os 

moradores acordando mais tarde. Por essa razão, as luzes são acessas às 9h. Já na sala, 

nos dias de semana, as luzes só estão acessas entre 17 h e 21 h, período após o trabalho em 

que os moradores permanecem acordados. No final de semana o padrão é muito parecido, 

mas é acrescentada uma iluminação entre 11 h e 12 h. 

Em cada ambiente é comum o desenvolvimento de um tipo de atividade diferente. Por 

essa razão, recomenda-se adotar uma atividade metabólica para a sala e outra para os 

dormitórios, conforme a Tabela 30. Para a cozinha, quando for ocupada por mais de uma 

pessoa, uma delas deve estar com taxa metabólica de 95 W/m² e as demais deverão estar 

com taxa de 60 W/m². Nesta pesquisa não foi estipulada uma taxa de ocupação na cozinha, 

logo não houve a necessidade de informar a taxa metabólica para este ambiente. 

Tabela 30 - Taxas metabólicas para cada atividade 

Ambiente 
Atividade 
realizada 

Calor produzido 
(W/m²) 

Calor produzido para área 
de pele = 1,80 m² (W) 

Sala 
Sentado ou 

assistindo TV 
60 108 

Dormitório 
Dormindo ou 

descansando 
45 81 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2012, pág. 70 

Também deve-se informar a potência dos equipamentos para a sala, que deve ser de 1,5 

W/m² durante todo o dia. Por fim, com relação à temperatura do solo, faz-se necessário 

calcular as temperaturas médias mensais do solo, tendo como base os valores médios das 

temperaturas internas e externas da edificação, para o clima que será simulado. Por essa 

razão, também foi adotado o uso do pré-processador Slab nesta etapa do trabalho. 
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Após o término da simulação, a metodologia de avaliação se dá através da comparação 

dos indicadores de graus-hora de resfriamento (GHR 13 ) dos ambientes de permanência 

prolongada da UH com os níveis de eficiência indicados na tabela do arquivo climático 

utilizado na simulação. Em PROCEL INFO (2006c) estão disponíveis os valores do GHR para 

30 diferentes cidades. Os valores dos GHR devem ser iguais ou menores que os níveis de 

eficiência indicado nestas tabelas. A Tabela 31 mostra, como exemplo, os valores do GHR, 

relacionados com o nível de eficiência para Porto Alegre. O Equivalente Numérico da 

Envoltória (EqNum), também presente na Tabela 31, consiste em um “número representativo 

da eficiência ou do desempenho de um sistema” (INMETRO, 2012, pág. 9). 

 

Tabela 31 - Exemplo de planilha para o cálculo do GHR para Porto Alegre 

Eficiência EqNum GHR 
A 5 GHR ≤ 777 
B 4 777 < GHR ≤ 1704 
C 3 1704 < GHR ≤ 2709 
D 2 2709 < GHR ≤3896 
E 1 3896< GHR 

Fonte: Adaptado de PROCEL Info (2006c) 

 

Ao final da simulação, deve-se solicitar o valor da temperatura operativa horária. Em 

seguida, para calcular o valor do GHR, deve-se utilizar a equação 21 abaixo. 

 

GHR = To – 26°C,   (21) 
onde, 

GHR representa o indicador de graus-hora para resfriamento; 

To representa a temperatura operativa horária (°C). 

Deve-se calcular um valor de GHR para cada hora simulada. O somatório de todos os 

valores positivos do GHR é comparado aos valores apresentados na Tabela 31 a fim de 

encontrar o valor do EqNum. 

                                                 
13 “Indicador de desempenho térmico da envoltória da edificação naturalmente ventilada baseado no 

método dos graus-hora, que utiliza uma temperatura base, independente de temperaturas de conforto, 

consistindo em uma temperatura de referência para comparações” (INMETRO, 2012, pág. 11). No 

RTQ-R “o indicador representa o somatório anual de graus-hora, calculado para a temperatura de base 

de 26°C para resfriamento. O cálculo é realizado através da temperatura operativa do ambiente” 

(INMETRO, 2012, pág. 12). 
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6.4.2 Procedimentos para simular a edificação condicionada artificialmente14 
A metodologia de avaliação consiste em comparar o consumo relativo para aquecimento 

(CA) dos ambientes de permanência prolongada da UH com os níveis de eficiência das tabelas 

disponíveis em Procel Info (2006c). Como exemplo, tem-se a Tabela 32, que mostra os 

intervalos de CA (para Porto Alegre) para verificar o valor do Equivalente Numérico (EqNum). 

O consumo é calculado no período entre 21h e 8h, sendo que no período restante a UH é 

simulada com ventilação natural (controlada conforme a temperatura). Os setpoints do ar-

condicionado devem ser de 24°C para refrigeração e 22°C para aquecimento15. O sistema de 

ar-condicionado é instalado nos ambientes de permanência prolongada.  

Tabela 32 - Exemplo de planilha para o cálculo do CA para Porto Alegre 

Eficiência EqNum CA (kWh/m²ano) 
A 5 CA ≤ 13490 
B 4 13490 < CA ≤ 22554 
C 3 22554 < CA ≤ 37628 
D 2 37628 < CA ≤ 46885 
E 1 46885 < CA 

Fonte: Adaptado de PROCEL INFO (2006c) 

Também é necessário calcular o consumo relativo para resfriamento (CR). Contudo, esse 

valor não é utilizado para o cálculo do nível de eficiência energética, sendo ele apenas 

informativo. Sendo assim, o CR não foi considerado neste trabalho. As demais recomendações 

consistem em: 

• taxa de fluxo de ar por pessoa de 0,00944 m³/s;

• modo de operação do ventilador contínuo;

• eficiência do ventilador de 0,7;

• eficiência do motor de 0,9;

• razão entre o calor retirado do ambiente e a energia consumida pelo equipamento

(COP) igual a 3,00 W/W;

• razão entre o calor fornecido ao ambiente e a energia consumida pelo equipamento

(COP) igual a 2,75 W/W;

• número máximo de horas não atendidas do sistema de condicionamento de ar  igual

a 10% do número total de horas do ano;

14 Fonte: INMETRO, 2012. 
15 A temperatura do termostato de aquecimento de 22°C, somente deve ser estipulada para as Zonas 
Bioclimáticas 1 a 4 



146 
 

• capacidade do sistema de condicionamento de ar dos ambientes dimensionada 

automaticamente pelo programa de simulação a fim de que ela atenda à exigência do 

limite de horas não atendidas. 

 

6.4.3 Arquivos climáticos adotados 
Tanto para o cálculo do GHR, quanto para o cálculo do CA, foram utilizados arquivos 

climáticos obtidos de LabEEE (2018a e 2018b). Esses foram escolhidos conforme as planilhas 

de cálculo disponibilizadas por PROCEL Info (2006c) e são descritos na Tabela 33.  

 

Tabela 33 – Arquivos climáticos adotados para as simulações realizadas para a definição do 
GHR e CA 

Zona Cidade Nome do Arquivo Climático Tipo 
1 Curitiba (PR) PortoAlegreTRY1954_05CSV.epw TRY 

2 Santa Maria (RS) BRA_Santa.Maria_SWERA.epw SWERA 

3 Florianópolis (SC) FlorianopolisTRY1963_05CSV.epw TRY 

4 São Carlos (SP) BRA_SP_Sao.Carlos.868450_INMET.epw INMET 

5 Garanhuns (PE) BRA_PE_Garanhuns.819550_INMET.epw INMET 

6 Campo Grande (MS) BRA_Campo.Grande_SWERA.epw SWERA 
Fonte: da autora 

 

Vale salientar que não existem disponíveis tabelas com intervalos para definir o GHR 

e o CA para a ZB 5. Logo, no caso da cidade Garanhuns, foram utilizados como referência a 

tabela da ZB 6, considerando a cidade Campo Grande. No caso da ZB 4, apenas há disponível 

uma tabela para Brasília (arquivos do tipo TRY e SWERA). Portanto, para São Carlos, cidade 

representativa da ZB 4 neste trabalho, foram adotados os dados do arquivo de Brasília do tipo 

TRY. 

 

6.4.4 Determinação do equivalente numérico da envoltória16 
Para o cálculo do equivalente numérico da envoltória, é necessário inicialmente calcular o 

equivalente numérico da envoltória do ambiente para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr) e o 

equivalente numérico da envoltória do ambiente para aquecimento (EqNumEnvAmbA) de cada 

ambiente de permanência prolongada avaliado da UH. O EqNumEnvAmbResfr é obtido através 

do cálculo do GHR, enquanto que o EqNumEnvAmbA é obtido através do CA. 

O equivalente numérico da envoltória da UH para resfriamento (EqNumEnvResfr) e o 

equivalente numérico da envoltória da UH para aquecimento (EqNumEnvA) são obtidos 

                                                 
16 Fonte: INMETRO, 2012. 
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através da ponderação dos EqNumEnvAmbResfr e dos EqNumEnvAmbA, respectivamente, 

pelas áreas úteis dos ambientes avaliados (AUamb). Em seguida, os valores do O 

EqNumEnvResfr e o EqNumEnvA devem ser inseridos na equação (conforme zona bioclimática) 

para que se possa obter o equivalente numérico da envoltória da UH (EqNumEnv). As 

equações são encontradas em INMETRO (2012, pág. 32 e 33). 

EqNumEnv = 0,08 x EqNumEnvResf + 0,92 x EqNumEnvA, (22) 
Equivalente numérico da 

envoltória da UH para ZB1  

EqNumEnv = 0,44 x EqNumEnvResf + 0,56 x EqNumEnvA, (23) 
Equivalente numérico da 

envoltória da UH para ZB2 

EqNumEnv = 0,64 x EqNumEnvResf + 0,36 x EqNumEnvA, (24) 
Equivalente numérico da 

envoltória da UH para ZB3 

EqNumEnv = 0,68 x EqNumEnvResf + 0,32 x EqNumEnvA, (25) 
Equivalente numérico da 

envoltória da UH para ZB4 

EqNumEnv = EqNumEnvResf, (26) 
Equivalente numérico da envoltória 

da UH para ZB5 a ZB8 

A metodologia para encontrar o equivalente numérico fica mais clara quando se observa 

a Figura 63. Inicialmente, a edificação é simulada na condição “naturalmente ventilada” o que 

irá permitir encontrar o cálculo do GHR. Em seguida, procede-se a simulação da edificação na 

condição “condicionada artificialmente” para encontrar o valor do CA. De posse desses 

valores, tendo como base os intervalos apresentados na Tabela 31 e na Tabela 32, 

encontram-se os valores dos EqNumAmbResf e do EqNumAmbA. Por fim, calcula-se o valor do 

equivalente numérico da envoltória. 
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Figura 63 - Metodologia de classificação do nível de Eficiência Energética de uma Envoltória 

Fonte: da autora 

Além da metodologia recém descrita, deve-se analisar também os pré-requisitos. Com 

relação à ventilação, os ambientes de permanência prolongada devem possuir percentual de 

áreas mínimas de aberturas para ventilação conforme a Tabela 34. Caso isso não ocorra, o 

EqNumEnvAmbResfr será no máximo “C”. 

Tabela 34 - Percentual de áreas mínimas para ventilação em relação à área útil do ambiente 

Ambiente 
Percentual de abertura para ventilação em relação à 

área de piso (A) 
ZB 1 a ZB 6 ZB 7 ZB 8 

Ambiente de Permanência 
prolongada A ≥ 8% A ≥ 5% A ≥ 10% 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2012, pág. 26 

O segundo pré-requisito é aplicado para as Zonas Bioclimáticas 2 a 8 e se refere à 

ventilação cruzada, que deve ser proporcionada pelo sistema de aberturas compreendido 

pelas aberturas externas e internas, e devem atender à proporção da equação 27 (INMETRO, 

2012, pág. 28): 

𝐴𝐴2
𝐴𝐴1

≥ 0,25,  (27) 

onde, 

𝐴𝐴1 representa o somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas 

fachadas da orientação com maior área de abertura para ventilação (m²);  

GHR

•Simulação da
Edificação
naturalmente
ventilada

EqNumEnvAmbResf

•Verificado
através do valor 
obtido na tabela
do GHR

EqNumEnvResfr

•Ponderação do
EqNumEnvAmbResfr
pelas AUamb

CA

•Simulação da
Edificação
condicionada
artificialmente

EqNumEnvAmbA

•Verificado
através do 
valor obtido na
tabela do CA

EqNumEnvA

•Ponderação do
EqNumEnvAmb
A pelas AUamb

EqNumEnv 
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𝐴𝐴2 representa o somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas 

fachadas das demais orientações (m²). 

O não atendimento ao pré-requisito implica em um nível máximo igual a “C” para o 

EqNumEnvResfr. 

O terceiro pré-requisito se refere à iluminação natural, e exige que “a soma das áreas de 

aberturas para iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,5% 

da área útil do ambiente” (INMETRO, 2012, pág. 28). Caso este pré-requisito não seja 

atendido, o máximo nível EqNumEnvAmbResfr, EqNumEnvAmbA e EqNumEnvAmbRefrig 

será “C”. 

 

6.5 DESCRIÇÃO DA CASA SIMULADA 
A edificação simulada é uma pequena residência de aproximadamente 60 m², que 

inclui sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, banheiro e dormitório. A planta baixa da 

casa simulada foi elaborada de forma que o dormitório e a sala de estar e jantar possuíssem 

uma parede cega oposta a uma parede com abertura. Nessa parede cega foi, posteriormente, 

inserida a parede Trombe (Figura 64 e Figura 65). É importante salientar que a parede cega 

possui sempre 45 cm de espessura. Dessa forma, evita-se que um melhor desempenho de 

uma residência causado pela parede de alta inércia térmica seja confundido como um 

benefício da parede Trombe. Além disso, em função da casa estar situada em um terreno 

fictício, não existem construções ou vegetações no seu entorno, o que poderia gerar sombra 

na parede Trombe. Considera-se, portanto, uma situação ideal. Por fim, pode-se observar que 

a lógica da organização dos espaços está invertida, já que ela está voltada para o sul, ou seja, 

não está voltada para a orientação mais propícia. Contudo, isto foi necessário para que fosse 

possível a implementação da parede Trombe. 

A opção por simular uma habitação completa foi realizada a fim de tornar mais próxima 

da realidade as avaliações de eficiência energética e de conforto térmico. Sabe-se que a 

interação do morador no sistema de aberturas influenciará no desempenho do sistema, logo, 

ela deve ser levada em consideração.  
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Figura 64 - Casa simulada 

 
Fonte: da autora 
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Figura 65 – Planta baixa da casa simulada sem a parede Trombe 

 
Fonte: da autora 

 

6.5.1 Construção das superfícies opacas 
Para definir os materiais de construção das superfícies, foram levadas em 

consideração as exigências do RTQ-R (INMETRO, 2012), que estipulam valores mínimos 

para a absortância solar (α), a transmitância térmica (U) e a capacidade térmica (CT) das 

paredes e da cobertura. Essas exigências estão descritas na Tabela 35 e na Tabela 36. 

 
Tabela 35 – Requisitos mínimos para as paredes externas segundo o RTQ-R 

ZB Cidades Α U (W/m².K) CT (kJ/m²K) 

1 e 2 
Curitiba 

Santa Maria 

Sem exigência 

 
U ≤ 2,50 CT ≥ 130 

3 a 6 

Florianópolis 

São Carlos 

Garanhuns 

Campo Grande 

α ≤ 0,6 U ≤ 3,70 

CT ≥ 130 
α > 0,6 U ≤ 2,50 

Fonte: adaptado de INMETRO, 2012 
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Tabela 36 – Requisitos mínimos para as coberturas de ambientes de permanência 
prolongada segundo o RTQ-R 

ZB Cidades Α U (W/m².K) CT (kJ/m²K) 

1 e 2 
Curitiba 

Santa Maria 

Sem exigência 

 
U ≤ 2,30 Sem exigência 

3 a 6 

Florianópolis 

São Carlos 

Garanhuns 

Campo Grande 

α ≤ 0,6 U ≤ 2,30 

Sem exigência 
α > 0,6 U ≤ 1,50 

Fonte: adaptado de INMETRO, 2012 

 

Para atender a essas exigências e estudar o uso de dois diferentes materiais (tijolo 

cerâmico maciço e bloco de concreto) foram definidas paredes com as seguintes 

composições: 

• Situação 1 - tijolo cerâmico maciço: as paredes externas das edificações em todas as 

Zonas Bioclimáticas são de tijolo maciço de dimensões 9 x 5 x 19 cm, assentados na 

maior dimensão, rebocadas com 3 cm de argamassa em ambas as faces e pintadas 

com tinta branca (α igual a 0,2), formando uma parede com 25 cm de espessura. 

Dessa forma, atende-se a exigência para todas as zonas (Tabela 37). As paredes 

interna são iguais, porém os tijolos são assentados na menor dimensão, formando 

uma parede com 15 cm de espessura (Tabela 37). 

• Situação 2 - bloco de concreto vazado: as paredes externas das edificações em todas 

as Zonas Bioclimáticas são de dois blocos de concreto vazados de dimensões 9 x 19 

x 39 cm, assentados na menor dimensão, separados por 2 cm de argamassa, 

rebocados com 2,5 cm de argamassa em ambas as faces e pintadas com tinta branca 

(α igual a 0,2), formando uma parede com 25 cm de espessura. Novamente tem-se 

todas as exigências atendidas. As paredes internas são formadas pelo mesmo bloco, 

com reboco de 3 cm e também são pintadas com tinta branca, formando uma parede 

com 15 cm de espessura (Tabela 38). 

A cobertura para todos os modelos é formada por uma laje de concreto e telhas de 

fibrocimento (com absortância igual a 0,5) (Tabela 39). Os cálculos da transmitância térmica 

e da capacidade térmica presentes na Tabela 37, na Tabela 38 e na Tabela 39 encontram-se 

no Apêndice 3, no Apêndice 4, e no Apêndice 5, respectivamente. 
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Tabela 37 – Detalhamento da composição das paredes para a Situação 1 

Componente Espessura da 
parede (cm) Composição U 

(W/m².K) 
CT 

(kJ/m²K) 

Paredes de 
alta inércia 
térmica 

45 

2,5 cm de argamassa 
+ tijolo cerâmico 9 x 5 x 19 cm
(assentado na maior
dimensão)
+ 2 cm de argamassa +
+ tijolo cerâmico 9 x 5 x 19 cm
(assentado na maior 
dimensão) 
+ 2,5 cm de argamassa

1,60 680,59 

Paredes 
Externas 25 

3 cm de argamassa 
+ tijolo cerâmico 9 x 5 x 19 cm
(assentado na maior
dimensão)
+ 3 cm de argamassa

2,38 391,18 

Paredes 
Internas 15 

3 cm de argamassa 
+ tijolo cerâmico 9 x 5 x 19 cm
(assentado na dimensão de 9
cm)
+ 3 cm de argamassa

3,15 246,91 

Fonte: da autora 

Tabela 38 - Detalhamento da composição das paredes Situação 2 

Componente Espessura da 
parede (cm) Composição U 

(W/m².K) 
CT 

(kJ/m²K) 

Paredes de 
alta inércia 
térmica 

45 

3 cm de argamassa 
+ bloco de concreto 9 x 19 x 39
cm (assentado na maior
dimensão)
+ 3 cm de argamassa

2,07 980,85 

Paredes 
Externas 25 

2,5 cm de argamassa 
+ bloco de concreto 9 x 19 x 39
cm (assentado na menor
dimensão)
+ 2 cm de argamassa
+ bloco de concreto 9 x 19 x 39
cm (assentado na menor
dimensão)
+ 2,5 cm de argamassa

2,09 401,66 

Paredes 
Internas 15 

3 cm de argamassa +  
bloco de concreto 9 x 19 x 39 
cm (assentado na menor 
dimensão) + 
3 cm de argamassa 

2,89 250,83 

Fonte: da autora 
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Tabela 39 – Detalhamento da composição da cobertura 

Cidades Composição U (W/m².K) CT (kJ/m².K) 

Curitiba (PR) 
(ZB1) 

Santa Maria (RS) 
(ZB2) 

Florianópolis (SC) 
(ZB3) 

São Carlos (SP) 
(ZB4) 

Garanhuns (PE) 
(ZB5) 

Campo Grande (MS) 
(ZB6) 

Telha de fibrocimento e = 8 mm + 

Espaço de ar + 

Laje de concreto e = 10 cm 
2,04 251,42 

Fonte: da autora 

Conforme a Figura 65, a parede do banheiro é pintada externamente com outra cor, 

cuja absortância é de 0,558, representando a cor “camurça” (DORNELES, 2008), e revestido 

com cerâmica na parte interna. O contrapiso é de concreto revestido com piso cerâmico. As 

propriedades dos materiais que compõe as superfícies são mostradas na Tabela 40.  

Da mesma forma que na simulação do modelo de validação, foram calculadas 

espessuras e densidades equivalentes para todas as paredes. Desse modo, foi considerado 

a argamassa de assentamento dos tijolos cerâmicos e dos blocos de concreto. O cálculo pode 

ser visto no Apêndice 3 e no Apêndice 4. 

Ainda, foram adotadas as recomendações do RTQ-R (INMETRO, 2012) no que se 

refere a ocupação, iluminação, equipamentos, coeficientes de pressão do vento e rugosidade 

do terreno. Para a cozinha, área de serviço e banheiro não foi definido um padrão de ocupação 

e de iluminação, já que não constam valores de referência no RTQ-R. 
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Tabela 40 - Propriedades dos materiais informadas no EnergyPlus 
λ (condutividade térmica); ρ (densidade); c (calor específico); α (absortância). Os valores em 

vermelho referem-se aos valores de espessura e densidade das paredes equivalentes 

Rugosidade Espessura 
(m) 

λ 
(W/m.K) 

ρ 
(kg/m³) 

c 
(J/kg.K) 

α 
Térmica 

α Solar 
e 

Visível 
Alumínio Médio suave 0,002 230 2700 880 0,9 0,2 

Argamassa Médio 
rugoso variável 1,15 2000 1000 0,9 Variável 

Cerâmica (piso) Médio 
rugoso 0,01 1,1 2000 1005 --- --- 

Concreto Médio 
rugoso 0,1 1,75 2300 1000 --- --- 

Madeira Médio suave 0,025 0,15 600 1340 0,9 0,2 

Fibrocimento Médio 
rugoso 0,008 0,65 1700 840 0,9 0,511 

Forro de PVC Médio suave 0,01 0,2 1300 960 0,9 0,15 

Solo (seco) Médio 
rugoso 0,4 1 1200 1200 --- --- 

SI
TU

AÇ
ÃO

 1
 

Tijolo 9 cm 
para 
parede 
equiv.15 
cm 

Médio 
rugoso 0,085 0,9 1622,89 920 --- --- 

Tijolo 19 
cm para 
parede 
equiv. 25 
cm 

Médio 
rugoso 0,1781 0,9 1655,03 920 --- --- 

Tijolo 19 
cm para 
parede 
equiv. 45 
cm 

Médio 
rugoso 0,1779 0,9 1651,48 920 --- --- 

SI
TU

AÇ
ÃO

 2
 

Bloco de 
concreto 9 
cm para 
parede 
equiv.15 
cm 

Médio 
rugoso 0,217 1,75 602,90 1000 --- --- 

Bloco de 
concreto 9 
cm para 
parede 
equiv. 25 
cm 

Médio 
rugoso 0,217 1,75 602,90 1000 --- --- 

Bloco de 
concreto 
39 cm para 
parede 
equiv. 45 
cm 

Médio 
rugoso 0,4681 1,75 1839,03 1000 --- --- 

Fonte: adaptado de ABNT (2005a) e de CAVALCANTI E CARAN (2013) 
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6.5.2 Desenho das aberturas 
Conforme abordado no item 6.4, segundo o RTQ-R (INMETRO, 2012) as aberturas de 

ambientes de permanência prolongada devem possuir áreas mínimas para ventilação e 

iluminação, expressas na Tabela 34. Assim, estipulou-se que as aberturas deveriam estar 

dentro deste limite. 

A Tabela 41 detalha as esquadrias da habitação, mostrando que as áreas estão de 

acordo com o mínimo exigido pelo RTQ-R. Ressalta-se que para a área de serviço, para a 

cozinha e para o banheiro, não há exigência com relação a uma área mínima. Todas as 

janelas possuem venezianas e são de correr, com exceção da janela do banheiro que é do 

tipo maxim-ar. Os vidros das esquadrias são do tipo claro comum. A janela da sala é composta 

por uma bandeira fixa de 3,00 x 0,50 e quatro folhas de correr (sendo duas fixas) de 0,75 x 

2,10. Segundo a equação 27, as aberturas estão de acordo com a exigência do RTQ-R, tendo 

uma relação de A2 / A1 equivalente a 0,33. Com relação às portas não há exigências. Todas 

as portas são de madeira pintadas na cor branca. 

Tabela 41 – Detalhamento das aberturas transparentes 
As dimensões seguem a sequência largura x altura x peitoril 

Ambiente 
Área do 

ambiente 
(m²) 

Área mínima da abertura Dimensões das 
aberturas (m) 

Área efetiva (m²) 

Ventilação Iluminação Ventilação Iluminação 

Área de 

serviço 
3,59 

Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

1,10 x 1,50 x 

1,00 
0,74 1,32 

Cozinha 7,45 
Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

1,10 x 1,50 x 

1,00 
0,74 1,32 

Sala de 

Estar / 

Jantar 

22,22 1,76 2,78 

Sul 
2,95 x 

2,30 
2,71 4,75 

Norte 

1,10 x 

1,50 x 

1,00 

0,74 1,32 

Dormitório 14,21 1,14 1,78 
1,70 x 1,50 x 

1,00 
1,15 2,04 

Banheiro 4,98 
Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

0,65 x 0,80 x 

1,70 
0,51 0,51 

Fonte: da autora 

As áreas efetivas apresentadas na Tabela 41 foram calculadas segundos os descontos 

recomendados pelo RTQ-R (INMETRO, 2012), sendo esses descontos de 80% e de 45% para 

iluminação e ventilação, respectivamente, para uma janela com duas folhas de correr, e de 

80% em ambos os casos para a janela maxim-ar. No caso da bandeira da janela da sala de 
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estar / jantar, foi considerado um desconto de 90%, equivalente a uma janela de tombar. Os 

vidros são do tipo simples comum, com 3 mm de espessura. Os dados apresentados na 

Tabela 42 foram obtidos do banco de dados do EnergyPlus. 

 

Tabela 42 – Dados do vidro das esquadrias 

Campo Dado de 
entrada 

Espessura (m) 0,003 
Transmitância Solar (Incidência Normal) 0,837 
Refletância solar na face frontal e posterior (Incidência Normal) 0,075 
Transmitância Visível (Incidência Normal) 0,898 
Refletância visível na face frontal e posterior (Incidência Normal) 0,081 
Transmitância no Infravermelho (Incidência Normal) 0 
Emissividade Hemisférica no Infravermelho na face frontal e posterior 0,84 
Condutividade (W/mK) 0,90 

Fonte: banco de dados do EnergyPlus 
 

À noite, foi considerado que as venezianas externas são fechadas no período entre 

20h e 9h do dia seguinte durante os finais de semana e feriados e entre 20h e 7h durante os 

demais dias. As características das venezianas foram obtidas no banco de dados do 

EnergyPlus (Tabela 43). Foi escolhida um material com alta refletividade, representando uma 

cor clara. 

 

Tabela 43 – Propriedades da veneziana 
Propriedade Dado informado 
Espessura (m) 0,001 
Ângulo das lâminas (graus) 45 
Condutividade das lâminas (W/m.K) 0,9 
Transmitância das lâminas 
(solar, visível e infravermelho) 0 

Refletância solar das lâminas 
(solar, visível e infravermelho) 0,8 

Emissividade 0,9 
Distância da veneziana ao vidro (m) 0,05 

Fonte: banco de dados do EnergyPlus 

 

6.5.3 Características da Parede Trombe 
Conforme mostrado na Tabela 37 e na Tabela 38 foram simulados modelos com 

paredes de tijolos cerâmicos maciços e com blocos de concreto. As paredes absorvedoras 

das paredes Trombe na situação 1 são formadas, portanto, por dois tijolos cerâmicos maciços 

de 9 x 19 x 19 cm (assentados na maior dimensão e separados por 2 cm de argamassa) e 

rebocadas de ambos os lados por 2,5 cm de argamassa, formando uma parede de 45 cm de 
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espessura. Na situação 2 as paredes absorvedoras são formadas por um bloco de concreto 

de 9 x 19 x 39 cm (assentado na maior dimensão) e rebocados em ambos os lados por 3 cm 

de argamassa, também formando uma parede de 45 cm de espessura. Para aumentar a 

massa do bloco, os vãos são preenchidos com argamassa. A espessura de 45 cm foi definida 

conforme a recomendação de Cavalcanti (2013). A face interna da parede armazenadora é 

pintada com tinta branca e a face externa é pintada com tinta preta, cuja absortância é de 

0,971 (ALMEIDA, 2008).  

A esquadria posicionada em frente à parede armazenadora é de alumínio, pintada na cor 

branca, com vidro duplo formado por uma camada de vidro de 6 mm, espaço de ar de 10 mm 

e outra camada de vidro de 4 mm. As características dos vidros encontram-se na Tabela 44, 

e foram obtidas do banco de dados do EnergyPlus. Neste banco de dados não há vidros com 

essas espessuras. Logo, para a esquadria de 4 mm foram especificadas as propriedades de 

um vidro de 3 mm, enquanto que para a esquadria de 6 mm foram especificadas as 

propriedades de um vidro de 5 mm.  

 

Tabela 44 - Dados do vidro das esquadrias da Parede Trombe 

Campo Dado de entrada para vidro de 4 mm Dado de entrada para 
vidro de 4 mm 

Espessura (m) 0,004 0,006 
Transmitância Solar 
(Incidência Normal) 0,837 0,775 

Refletância solar na face 
frontal e posterior (Incidência 
Normal) 

0,075 0,071 

Transmitância Visível 
(Incidência Normal) 0,898 0,881 

Refletância visível na face 
frontal e posterior (Incidência 
Normal) 

0,081 0,08 

Transmitância no 
Infravermelho (Incidência 
Normal) 

0 0 

Emissividade Hemisférica no 
Infravermelho na face frontal 
e posterior 

0,84 0,84 

Condutividade (W/mK) 0,9 0,9 
Fonte: da autora, baseada no banco de dados do EnergyPlus 

 

A esquadria possui duas folhas de correr para possibilitar a limpeza. A vedação foi 

pensada conforme detalhe da Kasper esquadrias, disponível no Anexo 2. Vale ressaltar que 

a esquadria apresentada no Anexo 2 é de PVC. Contudo, este mesmo tipo de vedação poderia 

ser aplicado em uma esquadria de alumínio.  Acima e abaixo da esquadria de correr há uma 

esquadria do tipo de tombar e do tipo maxim-ar, respectivamente. Assim, pode-se abri-la para 

permitir diferentes movimentos do ar. A altura da janela de tombar e da maxim-ar é 40 cm 
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(Figura 66). Segundo a empresa Kasper esquadrias, esta altura é a menor possível para 

fabricação. Na parede armazenadora e na parede sul existem ainda, no total, três esquadrias 

basculantes, para permitir a ventilação no interior do ambiente. 

 

Figura 66 – Esquadrias simuladas para compor as paredes Trombes, sendo (A) esquadria 
utilizada na maioria dos modelos com paredes Trombe e (B) esquadria utilizada para simular 

a meia parede Trombe, com duas diferentes profundidades, 80 e 30 cm 

 
Fonte: da autora 

 

6.6 DESCRIÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO  
Neste item são mostrados diversos dados de entrada inseridos no EnergyPlus para 

compor o modelo de simulação. Ainda, são definidos os dados de saída para posterior análise. 

 

6.6.1. Características gerais do modelo 
Como primeiro passo da elaboração da geometria do modelo de simulação, tem-se a 

divisão do ambiente em zonas térmicas. Este modelo foi dividido em seis zonas térmicas: 
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cozinha e área de serviço, sala de estar, jantar e corredor, banheiro, dormitório, cobertura e 

espaço para a caixa d’água (localizada sobre o banheiro). As áreas da garagem e da varanda 

foram definidas por elementos de sombreamento (Figura 67 e Figura 68). 

 

Figura 67 - Modelo simulado 
(A) Vista da fachada sul para todos os modelos; (B) Vista da fachada norte para os modelos 

sem parede Trombe; (C) Vista para a fachada norte dos modelos com parede Trombe 

 
Fonte: da autora 
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Figura 68 – Definição das zonas térmicas 

 

 

1. Cozinha 

2. Sala de Estar e 

Jantar 

3. Banheiro 

4. Dormitório 

Fonte: da autora 
 

Em todas as simulações a edificação foi inserida em um terreno com características 

de centro de grandes cidades (para o cálculo do efeito do vento sobre o edifício), com 

refletância de 0,2 durante todo o ano. A temperatura do solo foi estimada da mesma forma 

que no modelo de validação, através do pré-processador Slab, porém considerando a altura 

da edificação de 3,65 metros e uma relação de área por perímetro de 1,71.  

 

6.6.2 Iluminação 
A iluminação foi definida apenas para o dormitório e para a sala de estar e jantar, 

respeitando o padrão de uso descrito na Tabela 45. A luminária utilizada foi a do tipo “Pendant, 

Indirect, T5HO”, cujas características são mostradas na Tabela 45. 

 

Tabela 45 – Características da luminária adotada 
Fração de Retorno do Ar Fração Radiante Fração Visível 

0,00 0,32 0,25 
Fonte: adaptado de ENERGYPLUS (2016a), pág. 495 

 

6.6.3 Ventilação 
A ventilação natural através das aberturas em todos os modelos foi definida conforme 

as recomendações do RTQ-R (INMETRO, 2012), com o expoente do fluxo de massa de ar 

quando a abertura está fechada e o coeficiente de fluxo de massa de ar quando a abertura 

está fechada a 0,65 e 0,001 kg/s.m, respectivamente. Ainda, com exceção das janelas da 

parede Trombe e da porta de entrada da residência, todas as demais são acionadas a partir 

de um schedule com setpoint de 20°C. Da mesma forma que no modelo de validação da 

simulação, foi estabelecido que os coeficientes de pressão são calculados pelo programa. O 

fator de abertura de todas as janelas é de 0,5, correspondente a uma janela de correr. Apenas 

a janela do banheiro possui fator de abertura igual a 1, mesmo fator das portas. A Tabela 46 
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e a Tabela 47 fornecem outros dados informados para a simulação do fluxo de ar através das 

aberturas. 

Tabela 46 – Dados de controle da simulação do AirflowNetwork informados no EnergyPlus 
Campo Dado de entrada 
Número máximo de iterações (adimensional) 500 (padrão) 

Tipo de inicialização ZeroNodePressure 

(padrão) 

Tolerância relativa à convergência do fluxo de ar (adimensional) 0,0001 (padrão) 

Tolerância absoluta à convergência do fluxo de ar (kg/s) 0,000001 (padrão) 

Limite de aceleração de convergência (adimensional) - 0,5 (padrão)

Ângulo de azimute do eixo longo do edifício (graus) 90 

Razão entre o eixo menor da edificação com o eixo maior 0,417 

Alta dependência da temperatura do nó externo Não (padrão) 

Fonte: da autora 

Tabela 47 – Informações fornecidas para o AirflowNetwork relacionadas às aberturas 
Campo Dado informado 
Coeficiente de fluxo da massa de ar quando a abertura está fechada 

(kg/s.m) 

0,001 (RTQ-R) 

Expoente de fluxo da massa de ar quando a abertura está fechada 

(adimensional) 

0,65 (RTQ-R) 

Diferença mínima de densidade para fluxo bidirecional (kg/m³) 0,0001 

Coeficiente de descarga (adimensional) 0,6 (RTQ-R) 
Fonte: da autora 

As aberturas da parede Trombe nos modelos não ventilados permanecem fechadas 

durante o ano inteiro. Quando a parede é ventilada, as aberturas ocorrem da seguinte 

maneira: 

• ZB 1 a 5: apenas as janelas internas abertas, promovendo a circulação do ar;

• ZB 6: apenas a janela interna inferior e a janela externa superior abertas durante as

noites de verão. Neste caso há a inclusão de uma janela inferior para entrada de ar na

parede oposta à parede Trombe, que se mantém aberta no mesmo período que as

demais. No restante do ano apenas as janelas internas permanecem abertas à noite,

promovendo a circulação do ar (Figura 69).

Essa configuração da ventilação foi definida conforme os gráficos da Figura 61, onde 

observa-se que as cidades das Zonas 1 a 5 apresentam desconforto por frio como principal 
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problema a ser resolvido, enquanto que a cidade da Zona 6 apresenta, em situações 

extremas, tanto o desconforto por frio como o desconforto por calor. 

Os horários da ventilação para Campo Grande (ZB 6) foram estabelecidos conforme os 

momentos em que não há sol, para evitar a entrada do calor exterior através da abertura 

oposta à parede Trombe. Para tanto, foi consultada a carta solar da cidade. Na área em 

destaque desta carta, as linhas em preto, indicam os dias do ano, enquanto que as linhas em 

azul indicam as horas do ano (Figura 70). Assim, ficou definido que a ventilação ocorre nos 

seguintes períodos: 

 

• De 1° de janeiro até 21 de janeiro, ventilação de verão, entre 19h e 5h; 

• De 22 de janeiro até 23 de fevereiro, ventilação de verão, entre 18h30 e 5h30; 

• De 24 de fevereiro a 21 de março, ventilação de verão, entre 18h30 e 5h30; 

• De 22 de março a 21 de dezembro, ventilação de inverno 18h e 6h (definida conforme 

o mês de março); 

• De 22 de dezembro a 20 de janeiro, ventilação de verão 18h30 e 5h30. 

 

Figura 69 – Configuração da ventilação para inverno e verão para Campo Grande 

 
Fonte: da autora 
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Figura 70 – Carta Solar de Campo Grande 

 
Fonte: Adaptado do software Sol-Ar 

 

6.6.4 Cortina 
Para simular a cortina no interior da câmera de ar nos modelos em que ela foi testada 

durante as noites, foram utilizados o objeto WindowMaterial:Shade (que define as 

propriedades do material da cortina) e o WindowProperty:ShadingControl (que define onde 

ela está posicionada e quando ela é utilizada). Para o material, foram utilizados os valores 

presentes obtidos com a empresa Mermet (Tabela 48). O schedule de ativação da cortina 

define que ela estará em uso entre os dias 20 de março e 21 de setembro (período que 

abrange o outono e o inverno do hemisfério sul), entre 18h e 6h (período noturno).  
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Tabela 48 - Propriedades térmicas da cortina 
Características  Valores 
Transmitância solar  0,04 
Refletância solar  0,75 
Transmitância visível  0,04 
Refletância visível  0,72 
Emissividade hemisférica térmica  0,27 
Transmitância do infravermelho  0,0 
Condutividade (W/mK)  0,1 
Permeabilidade  0,05 
Espessura (m)  0,0021 

Fonte: adaptado de dados fornecidos pela empresa Mermet 

 

6.6.5 Climatização Artificial do Ar 
O uso da climatização artificial do ar deve ser considerado para o cálculo do CA e do 

CR, conforme descrito no item 6.4.2. Para tanto, foram seguidas as recomendações descritas 

pelo RTQ-R (INMETRO, 2012), de forma que setpoint é de 22°C para aquecimento e 24°C 

para resfriamento, a taxa de fluxo de ar por pessoa é de 0,00944 m³/s, o COP para 

resfriamento é de 3 W/W e o COP para aquecimento é de 2,75 W/W, a eficiência do motor é 

de 0,9, a eficiência do ventilador é de 0,7, e o ventilador opera durante todo o tempo. Ainda 

conforme o RTQ-R (INMETRO, 2012), a climatização artificial foi inserida apenas nos 

ambientes de permanência prolongada, sendo eles a sala de estar e jantar e o dormitório. 

O ar-condicionado é do tipo split e funciona no ciclo reverso. No EnergyPlus, todas as 

informações recém descritas, com exceção dos setpoints, devem ser inseridas no objeto 

chamado “HVACTemplate:Zone:PTHP”. Neste objeto ainda são necessários outros dados de 

entrada. Os campos “Nome do schedule de disponibilidade do sistema”, “Nome do schedule 

de disponibilidade da serpentina de resfriamento” e “Nome do schedule de disponibilidade da 

serpentina de aquecimento da bomba de calor” receberam agendas que indicam que o 

sistema está ativo durante o período compreendido entre 21h e 8h, e a ventilação natural está 

ativa entre 9h e 20h, outra indicação do RTQ-R (INMETRO, 2012). Os campos “Taxa de fluxo 

de ar de suprimento de refrigeração” (m³/s), “Taxa de fluxo de ar de suprimento de 

aquecimento” (m³/s), “Capacidade total nominal bruta da serpentina de refrigeração” (W), 

“Razão de calor sensível ao bruto nominal da serpentina de refrigeração”, “Capacidade 

nominal bruta da serpentina do aquecimento da bomba de calor” (W), e “Capacidade 

suplementar da serpentina de aquecimento” (W) foram mantidos em autosize (padrão do 

EnergyPlus) ou seja, são definidos automaticamente pelo programa.  A posição do ventilador 

foi definida como “Draw Through”, que indica que ventilador de ar suplementar está 

posicionado depois das bobinas de refrigeração e aquecimento (ENERGYPLUS, 2016a). Não 

foi considerado o aquecimento suplementar. A Tabela 49 mostra os dados informados no 

objeto HVACTemplate:Zone:PTHP.  
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Tabela 49 – Dados informados no objeto HVACTemplate:Zone:PTHP 
Campo Dado de entrada 
Pressão Delta do Ventilador de Abastecimento (Pa) 75 (padrão) 

Tipo de serpentina de refrigeração SingleSpeedDX (padrão) 

Tipo da serpentina de aquecimento da bomba de calor SingleSpeedDXHeatPump 

(padrão) 

Temperatura de bulbo seco mínima para aquecimento da bomba 

de calor (°C) 
-8 (padrão)

Temperatura de bulbo seco máxima para aquecimento da 

bomba de calor (°C) 
5 (padrão) 

Bomba de calor - controle de degelo Timed (padrão) 

Período de tempo de degelo da bomba de calor 0,058333 (padrão) 

Tipo de aquecimento de rodapé Nenhum 

Fonte: da autora 

Para a simulação do ar-condicionado também é necessário informar os dias de 

projetos, que são importantes para o dimensionamento do sistema. Para cada cidade, foram 

escolhidos dois dias de projeto, sendo um para inverno e outro para verão. Esses dias foram 

obtidos em LabEEE (2018). 

6.6.6 Arquivos de saída 
Como dados de saída, inicialmente foram selecionados a temperatura operativa 

interna e a temperatura externa, de forma que seja possível o cálculo da porcentagem do 

tempo em conforto térmico, desconforto térmico por frio e desconforto térmico por calor, 

através da equação de Dear (2002), considerando 90% de aceitabilidade. 

Em seguida, os arquivos da melhor solução de parede para cada cidade simulados 

novamente para que sejam pedidos os seguintes dados de saída: quantidade de radiação 

solar direta transmitida pelas janelas, condução de calor pelas janelas, condução de calor 

através das superfícies opacas e infiltração de ar. Dessa forma, além do conforto térmico, 

pôde-se analisar como ocorrem os fluxos de calor na habitação, de forma a melhor 

compreender esses fenômenos. 

Para o cálculo do consumo de energia elétrica com a climatização artificial do ar 

(definição do CA) foram solicitados como dados de saída os campos “Heating Coil Electric 

Energy”, “Cooling Coil Electric Energy” e “Fan Eletric Energy”. O primeiro e o segundo indicam 

o consumo elétrico da serpentina, enquanto que o terceiro indica o consumo de energia

elétrica pelos ventiladores do sistema de ar condicionado, ambos em Joules (ENERGYPLUS,

2016a). Neste último caso, para obter o consumo de energia para aquecimento e

resfriamento, foi realizada uma ponderação por tipo de consumo.
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7. RESULTADOS

Neste capítulo, inicialmente são apresentados os resultados dos modelos simulados 

para as doze concepções analisadas (incluindo a concepção de referência), para cada uma 

das seis cidades em questão, considerando o critério “conforto térmico”. Após, analisa-se as 

doze concepções com relação aos demais critérios adotados neste trabalho. 

7.1 CONFORTO TÉRMICO 
Os resultados apresentados a seguir indicam as porcentagens do ano na sala de estar 

e jantar e no dormitório de desconforto térmico por frio, de desconforto térmico por calor e de 

conforto térmico encontradas para cada uma das concepções analisadas. A Figura 71 

apresenta o código para cada uma das concepções. Conforme descrito na metodologia, 

quando a parede foi simulada com tijolo cerâmico maciço a concepção recebe a letra “T” na 

frente do nome. Já quando a parede foi simulada com bloco de concreto, a letra “C” aparece 

na frente do nome. 

Figura 71 – Código das concepções 

Fonte: da autora 

7.1.1 Curitiba 
Nos gráficos da Figura 72, da Figura 73, da Figura 74 e da Figura 75 são representadas 

as porcentagens de horas de um ano em desconforto por frio, desconforto por calor e conforto 

térmico, para a sala de estar e jantar e para o dormitório, tanto para a casa com as paredes 

de tijolos cerâmicos quanto para a casa com as paredes de bloco de concreto. Quando são 

comparados os resultados destes dois materiais, observa-se que eles estão muito próximos 

entre si. A adoção da parede Trombe elevou o conforto em torno de 10% na sala de estar e 

jantar e em 15% para o caso do dormitório. Entre a parede Trombe não ventilada sem e com 

a cortina interna não foram encontradas diferenças significativas. Quando é analisada a casa 

com a meia parede, observa-se que o aumento de desempenho foi pequeno (variando entre 

aproximadamente 2% e 4%), com uma pequena vantagem para a adoção da profundidade de 

30 cm. 
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Figura 72 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 73 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 74 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 

 
Figura 75 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 

por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 
concreto no contexto climático de Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 

 

Como forma de melhor entender quais são os momentos em que as condições de 

conforto não são adequadas, foram analisadas as temperaturas horárias ao longo de um ano. 

Para simplificar a análise, foram selecionadas duas concepções de referência: C-PTV (melhor 

resultado, empatado com a T-PTV) e C-PC (pior resultado para a parede de blocos de 

concreto). O ambiente selecionado para esta análise foi o dormitório (Figura 76). Ressalta-se 
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que não são apresentadas no gráfico da Figura 76 as indicações das horas no eixo horizontal 

para não prejudicar a leitura do gráfico. Sendo assim, apenas são indicados os meses do ano. 

Na Figura 76, observa-se que a temperatura externa chega a ultrapassar o limite de conforto 

por calor durante vários momentos do ano, porém na maior parte do tempo há desconforto 

por frio. No interior do ambiente, com a PTV há uma elevação das temperaturas durante todo 

o ano quando comparado com o modelo PC. Conforme foi observado anteriormente, mesmo 

com a concepção C-PTV, em 72% do ano há desconforto térmico (Figura 75). Para amenizar 

esta situação, de acordo com o gráfico da Figura 76, seriam necessárias medidas extras para 

o aquecimento da edificação durante todo o ano. 

 

Figura 76 - Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para Curitiba – ZB1 

 
Fonte: da autora 
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Um melhor entendimento do benefício da parede Trombe pode ser obtido quando são 

analisadas as temperaturas (interna e externa) das zonas avaliadas e o fluxo de calor que 

ocorre através das superfícies opacas e transparentes que formam as zonas. Essa avaliação 

é feita para os mesmos modelos avaliados na Figura 76, sendo eles o C-PC, representando 

o pior modelo, e C-PTV, representando o melhor modelo. São analisados quatro dias, sendo 

eles o equinócio de outono (20/03), solstício de inverno (21/06), equinócio de primavera 

(23/09) e solstício de verão (21/12). As barras indicam o fluxo de calor (eixo à esquerda, 

enquanto que as linhas e curvas indicam a temperatura (eixo à direita). 

De maneira geral, observa-se que há uma maior quantidade de calor transferido na 

sala de estar e jantar do que no dormitório (Figura 77, Figura 78, Figura 79 e Figura 80). Isto 

ocorre porque o primeiro ambiente possui uma área maior de parede, piso e cobertura. Pode-

se perceber também que as perdas de calor por infiltração de ar são muito expressivas no 

equinócio de outono e no solstício de verão e quase inexistentes no equinócio de primavera 

e no solstício de inverno. Tal fato ocorre porque as janelas e portas só são abertas quando as 

temperaturas externas são maiores do que 20°C. Quando a temperatura está baixa, a 

infiltração de ar que ocorre é apenas através das frestas. 

No equinócio de outono a temperatura externa tem uma amplitude de 

aproximadamente 10°C, com temperaturas compreendidas entre 16 e 26°C. No modelo C-PC 

a temperatura interna se mantém aproximadamente constante e abaixo da temperatura de 

conforto durante quase todo o tempo nos dois ambientes avaliados. No modelo C-PTV, ocorre 

um aumento desta temperatura, o que mantém os ambientes dentro da zona de conforto entre 

10h e 18h. Através das superfícies opacas há mais perdas do que ganhos de calor, sendo as 

superfícies transparentes as principais fontes de calor dos ambientes. 

Durante o solstício de inverno, a amplitude térmica do ar exterior é um pouco menor, 

com a temperatura mantendo-se entre 11 e 18°C. No ambiente do modelo C-PC a temperatura 

operativa interna se mantém praticamente constante e fora da zona de conforto durante todo 

o dia. Uma das causas dessas baixas temperaturas é a diminuição dos ganhos de calor 

através da radiação solar. Além disso, as superfícies opacas perdem calor durante grande 

parte do dia. No modelo C-PTV ocorre uma situação semelhante, porém as temperaturas 

internas se aproximam mais da zona de conforto. 

No equinócio de primavera o ganho de calor através das superfícies transparentes 

aumenta, assim como as perdas de calor através das superfícies opacas. As temperaturas 

externas se mantêm abaixo dos 20°C, mantendo a temperatura operativa interna fora da zona 

de conforto nos ambientes de ambos os modelos. 

No solstício de verão as temperaturas externas variam entre 15 e 28 °C. Para o modelo 

C-PC este é o único dia, entre os quatro avaliados, em que ambos os ambientes possuem 

períodos dentro da zona de conforto. 



172 
 

Figura 77 – Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Curitiba (ZB1): Sala de 
Estar e Jantar (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 78 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Curitiba (ZB1): 
Dormitório (C-PC) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 79 – Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Curitiba (ZB1): Sala de 
Estar e Jantar (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 80 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Curitiba (ZB1): 
Dormitório (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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A Figura 81 tem o objetivo de mostrar o fluxo de calor que ocorre apenas através da 

parede norte, pois é a única alterada entre os dois modelos avaliados. Espera-se assim que 

possa ser melhor compreendida a influência da adoção da parede Trombe. As barras indicam 

o fluxo de calor (eixo à esquerda, enquanto que as curvas indicam a temperatura (eixo à 

direita). Cada um dos gráficos representa um dos dias analisados (equinócio de outono, 

solstício de inverno, equinócio de primavera e solstício de verão). 

Observa-se que as trocas térmicas através da parede norte são mais intensas na 

parede norte do modelo C-PC do que na do modelo C-PTV. Ou seja, apesar de diminuir os 

ganhos térmicos, a parede Trombe também está minimizando as perdas, permitindo que os 

ambientes mantenham as temperaturas internas mais elevadas do que nos ambientes com a 

parede de referência. Vale lembrar que a massa das paredes é sempre igual. O que minimiza 

as trocas térmicas no modelo com a parede Trombe é a inserção da câmera de ar. 

A relação entre temperatura da parede e direção do fluxo de ar através da parede norte 

pode ser constatada nos quatro gráficos da Figura 81. No equinócio de outono, até 

aproximadamente 8h, a temperatura interna é maior do que a externa, logo, o fluxo de calor 

ocorre no sentido interior-exterior. Entre 8h e 17h, contudo, a temperatura externa passa a ser 

maior do que a interna, quando o fluxo se inverte. Um mesmo padrão de curvas é encontrado 

no solstício de verão. Durante os equinócios, contudo, existem períodos em que mesmo com 

a temperatura interna estando mais alta, existe um fluxo de calor se direcionando para o 

interior do ambiente. Neste caso, outras variáveis devem estar influenciando neste perfil de 

comportamento, tais como a temperatura superficial e a massa térmica da parede norte. 

Analisando a temperatura do ar, pode-se perceber ainda que tanto no caso da parede 

comum, quanto no caso da parede Trombe ventilada, as temperaturas internas do ar oscilam 

pouco. Contudo, nos modelos C-PTV são encontradas temperaturas mais elevadas durante 

todos os dias analisados. 

Além disso, de maneira geral, observa-se que a temperatura interna da sala de estar 

e jantar tende a ser maior do que a temperatura do dormitório próximo ao meio-dia. Tal fato 

deve-se ao maior fluxo de calor pelas superfícies opacas. Esta diferença é mais significativa 

na parede comum do que na parede ventilada. Outro fato que pode contribuir para a 

temperatura mais alta neste período é que a sala de estar e jantar recebe luz solar direta da 

janela norte, o que não ocorre no dormitório. No início e no final do dia, contudo, as perdas de 

calor na sala de jantar e estar são mais elevadas, o que gera menores temperaturas quando 

comparadas às do dormitório. 
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Figura 81 – Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 
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A Tabela 50 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das concepções 

analisadas, tanto para a sala de estar e jantar, quanto para o dormitório. A coluna em destaque 

(em azul) representa a melhor solução. Em seguida, através da equação 20, foi realizada uma 

interpolação linear para manter os resultados na escala de 1 a 5. Através desta análise, a 

concepção T-PTV foi a que levou a melhores condições de conforto térmico, seguido pela 

concepção C-PTV e C-PTNV-CORT. A Figura 82 apresenta a mesma pontuação, porém na 

forma gráfica, para melhor visualização dos resultados. 

 

Tabela 50 – Média dos resultados e pontuação final para Curitiba (ZB1), considerando o 
critério “conforto térmico”  

 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 82 - Pontuação final para Curitiba (ZB1) para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
  

CURITIBA T-PC T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT T-PTNV-1/2-30 T-PTNV-1/2-80
SALA (%) 17,00 23,00 26,50 23,50 19,50 19,00
DORMITÓRIO (%) 13,00 21,50 28,00 22,50 16,50 16,00
MÉDIA (%) 15,00 22,25 27,25 23,00 18,00 17,50
PONTUAÇÃO 1,16 3,43 5,00 3,67 2,10 1,94

C-PC C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80
SALA (%) 16,50 23,00 26,00 23,50 19,50 19,00
DORMITÓRIO (%) 12,50 22,50 28,00 23,00 16,50 16,00
MÉDIA (%) 14,50 22,75 27,00 23,25 18,00 17,50
PONTUAÇÃO 1,00 3,59 4,92 3,75 2,10 1,94
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7.1.2 Santa Maria 
Os resultados de desconforto por frio, desconforto por calor e conforto térmico, para a 

sala de estar e jantar e para o dormitório, considerando a cidade de Santa Maria são 

apresentados nos gráficos da Figura 83 e da Figura 84, para os modelos com paredes de 

tijolos cerâmicos maciços, e da Figura 85 e da Figura 86 para os modelos com paredes de 

blocos de concreto. Comparativamente com a cidade de Curitiba, em Santa Maria a influência 

da parede Trombe é inferior. Observa-se também que, apesar de pouco expressivos, foram 

encontrados períodos de desconforto por calor. Isto ocorre devido às maiores temperaturas 

encontradas nesta cidade durante o verão (Figura 61). 

A casa com a parede comum de blocos de concreto apresentou uma porcentagem de 

horas em conforto térmico igual ao do modelo de referência (parede de tijolos cerâmicos). 

Novamente a parede Trombe ventilada foi a que apresentou melhor desempenho térmico, 

aumentando o conforto em torno de 4% na sala de estar e jantar em 6% para o caso do 

dormitório. Entre a parede Trombe não ventilada sem e com a cortina interna também não 

foram encontradas diferenças significativas no conforto térmico. A meia parede Trombe 

permitiu um aumento máximo de 1,5% do número de horas em conforto térmico, sendo este 

resultado referente à parede Trombe com profundidade de 30 cm. 

Com relação ao material de construção, os resultados encontrados para a casa com 

tijolos cerâmicos e para a casa com os blocos de concreto também são parecidos. O melhor 

resultado encontrado em todas as simulações foi na casa de blocos de concreto com a parede 

Trombe ventilada (Figura 85 e Figura 86). 

 
Figura 83 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 

por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 
tijolos maciços no contexto climático de Santa Maria (ZB2) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 84 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos maciços 

no contexto climático de Santa Maria (ZB2) 

 
Fonte: da autora 

 
 
 
 
 

Figura 85 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de Santa Maria 

 
Fonte: da autora 



181 
 

Figura 86 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 

concreto no contexto climático de Santa Maria 

 
Fonte: da autora 

 

 

A seguir, são mostradas as temperaturas externas horárias ao longo de um ano de 

Santa Maria. São analisadas ainda as temperaturas operativas internas do dormitório da casa 

com a melhor concepção de parede (C-PTV) e com a pior concepção de paredes com blocos 

de concreto (C-PC). 

Na Figura 87, observa-se que a adoção da parede Trombe diminui o período de 

desconforto térmico por frio entre os meses de abril a outubro. Contudo, a adoção deste 

sistema aumenta o período de desconforto por calor no início e no final do ano. Em função 

das altas temperaturas atingidas no interior do ambiente durante este período, torna-se 

necessária a adoção de outras estratégias para minimizar o ganho de calor. Além disso, entre 

os meses de abril a outono apenas a adoção da parede Trombe não será suficiente, também 

tornando necessária a adoção de outros recursos.  

Sendo assim, pode-se concluir que a parede Trombe, para o clima de Santa Maria, 

pode ser adotada dentro de um projeto de arquitetura que utilize de forma combinada recursos 

de climatização natural que minimizem os ganhos de calor no verão e as perdas de calor no 

inverno. A parede Trombe sozinha, contudo, gera uma baixa contribuição para o conforto 

térmico. 
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Figura 87 - Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para Santa Maria – 
ZB2 

 
Fonte: da autora 

 
O fluxo de calor e a variação das temperaturas externas e internas nos quatro dias 

representativos podem ser avaliados na Figura 88, na Figura 89, na Figura 90 e na Figura 91. 

Observa-se que as trocas de calor por infiltração do ar são mais intensas durante o equinócio 

de outono. No equinócio de primavera e no solstício de verão, apesar da temperatura externa 

atingir valores superiores à 20°C, há muitos momentos em que a temperatura interna está 

menor do que a externa, logo as portas e janelas se mantém fechadas. As principais trocas 

de calor através de superfícies opacas e transparentes ocorrem no equinócio de primavera e 

no solstício de verão, período em que as temperaturas externas estão mais altas. 
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Durante o equinócio de outono as temperaturas externas se mantêm entre 20°C e 

30°C até aproximadamente às 15h, quando a temperatura começa a cair, atingindo 18°C à 

meia-noite. Neste caso, a temperatura operativa interna na sala de estar e jantar e no 

dormitório do modelo C-PC permanece na zona de conforto até aproximadamente as 16h e 

18h, respectivamente, justamente no momento em que a temperatura externa começa a 

diminuir. Uma situação semelhante ocorre no modelo C-PTV. 

No solstício de inverno, a temperatura externa oscila entre 10°C e 20°C e os ganhos 

de calor através das superfícies transparentes diminuem. Em ambos os modelos analisados 

não foram encontradas diferenças significativas entre as temperaturas operativas internas, 

que se mantiveram em torno dos 16°C durante todo o tempo, o que está abaixo do limite 

inferior da zona de conforto. 

As temperaturas externas no equinócio de primavera aumentam, ficando entre 18°C e 

25°C, o que permite que as temperaturas operativas internas voltem à zona de conforto em 

parte do dia no modelo C-PTV. Apesar de perder mais calor pelas superfícies opacas do que 

o modelo C-PC durante o dia, à noite os ganhos térmicos são maiores. 

No solstício de verão as temperaturas externas são mais altas (entre 20°C e 30°C), o 

que diminui o período fora da zona de conforto para ambos os modelos. Sendo assim, o efeito 

da parede Trombe é menos significativo. 

A variação do fluxo de calor na parede norte pode ser analisada na Figura 92, onde 

verifica-se que as trocas térmicas são mais intensas na parede norte do modelo C-PC do que 

na do modelo C-PTV. Destaca-se ainda que em todos os dias analisados, o uso da parede 

Trombe eleva as temperaturas internas quando comparado com o modelo com a parede 

comum de blocos de concreto. 
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Figura 88 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Santa Maria (ZB2): 
Sala de Estar e Jantar (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 89 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Santa Maria (ZB2): 
Dormitório (C-PC) 

 
Fonte: da autora   
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Figura 90 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Santa Maria (ZB2): 
Sala de Estar e Jantar (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 91 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Santa Maria (ZB2): 
Dormitório (C-PTV) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 92 – Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: Santa Maria 
(ZB2) 

 
Fonte: da autora  
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A Tabela 51 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das concepções 

analisadas, tanto para a sala de estar e jantar, quanto para o dormitório, e a pontuação final, 

na escala de 1 a 5. Destaca-se a concepção C-PTV como a que levou os ambientes internos 

a melhores condições de conforto térmico, seguido pelo modelo T-PTV e C-PTNV-CORT. A 

Figura 93 apresenta os mesmos resultados na forma de um gráfico. 

 
Tabela 51 – Média dos resultados e pontuação final para Santa Maria (ZB2), considerando o 

critério “conforto térmico” 

 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 93 - Pontuação para Santa Maria para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
7.1.3 Florianópolis 

Os resultados de desconforto por frio, desconforto por calor e conforto térmico, para a 

sala de estar e jantar e para o dormitório, considerando a cidade de Florianópolis, são 

apresentados nos gráficos da Figura 94 e Figura 95, para os modelos com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços, e da Figura 96 e da Figura 97 para os modelos com paredes de blocos 

de concreto.  

SANTA MARIA T-PC T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT T-PTNV-1/2-30 T-PTNV-1/2-80
SALA 31 34 34,5 34 32 32
DORMITÓRIO 30,5 35 36,5 35 32 32
MÉDIA 30,75 34,50 35,50 34,50 32,00 32,00
PONTUAÇÃO 1,00 4,00 4,80 4,00 2,00 2,00

C-PC C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80
SALA 31 34 34,5 34,5 32,5 32
DORMITÓRIO 30,5 35,5 37 36 32,5 32
MÉDIA 30,75 34,75 35,75 35,25 32,50 32,00
PONTUAÇÃO 1,00 4,20 5,00 4,60 2,40 2,00
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Mais uma vez os modelos que apresentaram os piores resultados foram as casas com 

as paredes comuns, sendo que a casa de blocos de concreto foi a que apresentou menor 

porcentagem do tempo em conforto térmico. Conforme foi constatado nas cidades anteriores, 

em Florianópolis a parede Trombe ventilada também foi a que apresentou melhor 

desempenho térmico, aumentando o conforto em torno de 9% na sala de estar e jantar em 

13% para o caso do dormitório. A inserção da cortina aumentou em 0,5% o conforto térmico 

quando comparado com o modelo com a parede Trombe não ventilada. A meia parede 

Trombe, quando comparada com a parede comum, permitiu um aumento máximo de 4,5% 

(caso da parede Trombe de blocos de concreto com profundidade de 30 cm). 

O uso de tijolos cerâmicos ou de blocos de concreto não geraram uma diferença 

significativa nos resultados. A casa de blocos de concreto com a parede Trombe ventilada foi 

o modelo que apresentou os melhores resultados, porém teve uma diferença de apenas 1% 

a mais no nível de conforto térmico. 

 

Figura 94 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de Florianópolis (ZB3) 

 
Fonte: da autora 

  



191 
 

Figura 95 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de Florianópolis (ZB3) 

 
 Fonte: da autora 

 
 
 
 

Figura 96 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de Florianópolis (ZB3) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 97 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 

concreto no contexto climático de Florianópolis (ZB3) 

 
Fonte: da autora 

 

A Figura 98 mostra as temperaturas externas horárias ao longo de um ano de 

Florianópolis. Nela também são mostradas as temperaturas operativas internas do dormitório 

da casa com a melhor concepção de parede (C-PTV) e com a pior concepção de paredes 

com blocos de concreto (C-PC). 

Observa-se, na Figura 98, que a adoção da parede Trombe eleva o número de horas 

em desconforto por calor especialmente em fevereiro. Contudo, o período de desconforto 

térmico por frio diminui durante quase todo o ano, com destaque para o período entre os 

meses de maio a outubro.  

Como o período de desconforto térmico por calor é muito pequeno, medidas 

complementares à parede Trombe devem ser focadas especialmente para aquecer o 

ambiente interno. Conforme indicado no capítulo 6, estas medidas devem envolver outros 

recursos relacionados ao aquecimento solar da edificação (tais como jardins de inverno e 

aberturas voltadas para a orientação de maior insolação) e à adoção de vedações internas 

pesadas (materiais com alta inércia térmica). Contudo, deve-se ter o cuidado para que a 

inserção destes recursos não aumente o período de desconforto por calor. 
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Figura 98 - Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para Florianópolis – 
ZB3 

 
Fonte: da autora 

 

Os resultados para o fluxo de calor e para a variação das temperaturas externas e 

internas nos quatro dias representativos são mostrados na Figura 99 e na Figura 100 (modelo 

C-PC) e na Figura 101 e na Figura 102 (modelo C-PTV). Observa-se que os ganhos de calor 

por infiltração durante todo o ano são quase inexistentes, e as perdas são mais intensas 

durante o equinócio de outono. Isto ocorre porque durante o solstício de inverno as 

temperaturas externas estão abaixo dos 20°C em grande parte do tempo, o que manteve as 

esquadrias fechadas. Durante o equinócio de primavera, a temperatura externa até supera os 

20°C em alguns momentos, porém, vale lembrar que quando a temperatura externa é maior 
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do que a interna, as esquadrias permanecem fechadas. Assim, ocorrem poucas trocas de 

calor por infiltração. A mesma situação ocorre durante o solstício de verão. 

A análise das temperaturas internas das zonas demonstra que no equinócio de outono 

a adoção da parede Trombe chega a elevar a temperatura acima da zona de conforto. Nesse 

caso, a remoção do ar quente por efeito chaminé poderia ser benéfica. Verifica-se também 

que os ganhos de calor através das superfícies transparentes são maiores do que as perdas, 

o que contribui para a manutenção das temperaturas acima dos 20°C mesmo durante a noite. 

As perdas de calor através das superfícies opacas são em parte compensadas pelos ganhos 

de calor durante a noite. 

No solstício de inverno, por outro lado, o ambiente sem a parede Trombe se mantém 

durante todo o tempo fora da zona de conforto, enquanto que o ambiente do modelo C-PTV 

pôde trazer as temperaturas para dentro desta zona entre 12h e 15h, aproximadamente. As 

baixas temperaturas internas decorrem das baixas temperaturas externas, que por sua vez, 

geram uma maior perda de calor pelas superfícies opacas. Além disso, os ganhos de calor 

através das superfícies transparentes são menores do que nos demais dias analisados. 

Durante o equinócio de primavera, as temperaturas do interior das zonas do modelo 

C-PC encontram-se em grande parte do tempo próximo ao limite inferior da zona de conforto, 

enquanto que no modelo C-PTV, essas temperaturas estão mais elevadas. Da mesma forma 

que no solstício de inverno, destacam-se as perdas de calor pelas superfícies opacas em 

função da temperatura externa ser, em grande parte do dia menor do que a temperatura 

interna. 

No solstício de verão as temperaturas externas são similares às temperaturas do 

equinócio de primavera, porém apresentam-se mais altas ao meio-dia, o que aumenta o 

período em que as temperaturas internas se encontram dentro da zona de conforto. Assim, 

da mesma forma que em Santa Maria, o efeito da parede Trombe é menos significativo. 

Na Figura 103 pode-se perceber mais uma vez que as trocas térmicas são mais 

intensas na parede norte do modelo C-PC do que na do modelo C-PTV. Isto ocorre devido à 

maior temperatura do ar obtida através do modelo C-PTV. Neste caso, contudo, a maior 

diferença entre as temperaturas internas ocorre durante o solstício de inverno e o equinócio 

de outono.   
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Figura 99 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Florianópolis (ZB3): 
Sala de Estar e Jantar (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 100 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Florianópolis (ZB3): 
Dormitório (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 101 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Florianópolis (ZB3): 
Sala de Estar e Jantar (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 102 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Florianópolis (ZB3): 
Dormitório (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 103 - Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: Florianópolis 
(ZB3) 

 
Fonte: da autora 
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A Tabela 52 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das concepções 

analisadas, tanto para a sala de estar e jantar, quanto para o dormitório, e a pontuação final, 

na escala de 1 a 5. A concepção C-PTV atingiu a pontuação máxima, seguido pela concepção 

T-PTV e C-PTNV-CORT. Na Figura 104 os resultados são apresentados na forma de um 

gráfico. 

 
Tabela 52 – Média dos resultados e pontuação final para Florianópolis (ZB3), considerando 

o critério “conforto térmico” 

 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 104 - Pontuação para Santa Maria para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
 
7.1.4 São Carlos 

Os resultados para São Carlos estão representados na Figura 105, na Figura 106, na 

Figura 107 e na Figura 108. Nesta cidade o uso da parede Trombe apresentou o melhor 

desempenho térmico quando comparado com aquele atingido nas outras cidades estudadas 

neste trabalho. Quando a parede não é ventilada, para a sala de estar e jantar, o conforto 

térmico aumentou em torno de 8% para o modelo com as paredes de tijolos cerâmicos (T-PC) 

FLORIANÓPOLIS T-PC T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT T-PTNV-1/2-30 T-PTNV-1/2-80
SALA 44 49,5 52,5 50 46,5 46
DORMITÓRIO 42,5 51,5 55 52 46,5 46
MÉDIA 43,25 50,5 53,75 51 46,5 46
PONTUAÇÃO 1,09 3,67 4,82 3,84 2,24 2,07

C-PC C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80
SALA 43,5 50 52,5 50,5 46,5 46
DORMITÓRIO 42,5 52,5 56 53 47 46,5
MÉDIA 43 51,25 54,25 51,75 46,75 46,25
PONTUAÇÃO 1,00 3,93 5,00 4,11 2,33 2,16
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e 9% para o modelo com as paredes de bloco de concreto (C-PC). Para o dormitório, o 

aumento foi de 15% para o modelo T-PC e de 16% para o modelo C-PC. Contudo, o melhor 

modelo foi novamente aquele com a parede Trombe ventilada, que levou a um aumento no 

conforto térmico de até 24%, caso do dormitório do modelo C-PTV.  

O uso da cortina melhorou o conforto térmico, quando comparado com o modelo com 

a parede Trombe não ventilada sem cortina (T-PTNV e C-PTNV), em no máximo 1,5 % (caso 

do dormitório do modelo C-PTNV-CORT). A adoção da meia parede Trombe permitiu um 

aumento máximo de 8% no conforto térmico do dormitório do modelo C-PTNV. 

Conforme dito anteriormente, a casa de blocos de concreto com a parede Trombe 

ventilada foi o modelo que apresentou os melhores resultados. Contudo, de maneira geral, os 

resultados dos modelos com paredes de tijolos cerâmicos ou de blocos de concreto não foram 

significativamente diferentes.  

 

Figura 105 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes 
de tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 
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Figura 106 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 

 

 

 

 

Figura 107 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes 

de blocos de concreto no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 
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Figura 108 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos 

de concreto no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 

 

A Figura 109 mostra as temperaturas externas horárias ao longo de um ano de São 

Carlos. Ainda, são mostradas as temperaturas operativas internas do dormitório da casa com 

a melhor concepção de parede (C-PTV) e com a pior concepção de paredes com blocos de 

concreto (C-PC). De acordo com a Figura 109, a adoção da parede Trombe diminui o período 

de desconforto por frio durante todo o ano, com apenas um pequeno aumento do desconforto 

por calor em alguns momentos entre setembro e novembro.  

Conforme destacado anteriormente, esta foi a cidade onde a parede Trombe mais 

contribuiu para o conforto térmico. Contudo, ainda assim é necessária a adoção de medidas 

complementares para atingir conforto em um pouco mais de 45% do ano (Figura 108). Da 

mesma forma que na cidade de Florianópolis (ZB3), estas medidas devem ser focadas 

especialmente no desconforto por frio. Entretanto, o cuidado para evitar o aumento do 

desconforto por calor deve ser ainda maior, já que, como pode ser observado na Figura 108, 

com a adoção da parede Trombe há muitos períodos em que as temperaturas operativas 

internas encontram-se no limite superior da zona de conforto. Sendo assim, qualquer medida 

com a intenção de diminuir o desconforto por frio no inverno pode prejudicar o desconforto 

durante o verão. 
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Figura 109 - Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para São Carlos – 
ZB4 

 
Fonte: da autora 

 

Os resultados para o fluxo de calor e para a variação das temperaturas externas e 

internas nos quatro dias representativos são mostrados na Figura 110 e na Figura 111 

(modelo C-PC) e na Figura 112 e na Figura 113 (modelo C-PTV). Observa-se que nos 

ambientes do modelo C-PC as perdas de calor por infiltração ocorrem apenas durante o 

equinócio de outono e o solstício de verão, quando as temperaturas internas se encontram 

acima de 20°C. Já no modelo C-PTV, as temperaturas internas se elevam, o que leva a um 

maior período com as esquadrias abertas e, consequentemente, a maiores perdas de calor 

por infiltração durante todo o ano.  
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No equinócio de outono, até aproximadamente 10h, as temperaturas externas 

encontram-se abaixo de 20°C, o que mantém as temperaturas internas de ambos os modelos 

fora da zona de conforto. Contudo, a partir de aproximadamente 9h, a adoção da parede 

Trombe permite ampliar o período dentro da zona de conforto. Em todos os casos, as 

superfícies transparentes são as principais responsáveis pelo ganho de calor, enquanto que 

as superfícies opacas são as que mais perdem calor. 

No solstício de inverno, a adoção da parede Trombe permite intensificar os ganhos 

térmicos através das superfícies opacas, permitindo que a sala de estar e jantar e o dormitório 

permaneçam na zona de conforto aproximadamente entre 10h e 18h. As temperaturas do 

modelo de referência, por outro lado, permanecem durante todo o tempo abaixo da zona de 

conforto. Como a amplitude térmica é baixa, quando comparada com a amplitude do equinócio 

de outono, observa-se que as trocas térmicas, de uma maneira geral, são reduzidas. 

No equinócio de primavera as temperaturas mínimas são mais baixas, aumentado o 

período de desconforto térmico por frio para ambos os modelos. As perdas de calor pelas 

superfícies opacas se intensificam, assim como as perdas de calor por condução através das 

superfícies transparentes. A adoção da parede Trombe permitiu a elevação das temperaturas 

internas, porém não foi o suficiente para manter o ambiente em conforto térmico. 

As temperaturas voltam a subir no solstício de verão, porém as temperaturas internas 

das zonas do modelo C-PC permanecem abaixo da zona de conforto em grande parte do dia. 

Por outro lado, no modelo C-PTV, a temperatura interna aumenta com o aumento da 

temperatura externa, mantendo-se dentro da zona de conforto aproximadamente entre 9h e 

16h. As perdas de calor através das superfícies opacas e transparentes são reduzidas. 

Na Figura 114 pode-se perceber o benefício da parede Trombe, que permite aumentar 

as temperaturas internas através da diminuição das perdas de calor. O maior pico de perda 

de calor ocorre no verão, quando a temperatura externa está menor do que a interna, o que 

permitiu minimizar as temperaturas internas através da entrada de ar mais fresco do exterior. 

Observa-se também que quando a parede Trombe é adotada, a diferença entre as 

temperaturas internas da sala de estar e jantar e do dormitório é menor do que no modelo C-

PC. 
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Figura 110 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em São Carlos (ZB4): 
Sala de Estar e Jantar (C-PC) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 111 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em São Carlos (ZB4): 
Dormitório (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 112 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em São Carlos (ZB4): 
Sala de Estar e Jantar (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 113 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em São Carlos (ZB4): 
Dormitório (C-PTV) 

 
Fonte: da autora 



210 
 

Figura 114 - Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: São Carlos 
(ZB4) 

 
Fonte: da autora 
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Para São Calos, conforme definido na metodologia, também foi avaliado o conforto 

térmico da habitação com a parede Trombe voltada para o sul. Para tanto, os modelos 

sofreram uma rotação de 180°. Na Figura 115 e na Figura 116 estão representados os 

resultados para a sala de estar e jantar e para o dormitório, respectivamente, do modelo com 

paredes de tijolos cerâmicos maciços. Quando esses resultados são comparados com 

aqueles apresentados na Figura 105 e na Figura 106, observa-se que os modelos com as 

paredes Trombe voltadas para norte levam a um maior aumento no número de horas em 

conforto térmico do que os modelos com as paredes Trombe voltadas para o sul. 

O mesmo ocorre quando são comparadas a Figura 117 e a  Figura 118, com o modelo 

voltado para o sul, com a Figura 107 e a Figura 108, onde o modelo está voltado para o norte. 

Apesar da parede Trombe voltada para o sul permitir o aumento do número de horas em 

conforto térmico, esse aumento é inferior quando comparado com o modelo voltado ao norte. 

 
Figura 115 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 

por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 
tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de São Carlos e orientação sul 

 
Fonte: da autora 
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Figura 116 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 

 
 

 

 

Figura 117 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 
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Figura 118 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 

concreto no contexto climático de São Carlos (ZB4) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 

 

A Tabela 53 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das concepções 

analisadas para a orientação norte, tanto para a sala, quanto para o dormitório e a pontuação 

final, na escala de 1 a 5. Novamente a melhor concepção foi a C-PTV, seguido pela T-PTV e 

pela C-PTNV-CORT. A Figura 119 mostra em um gráfico o resultado final relativo ao conforto 

térmico. 

 
Tabela 53 – Média dos resultados e pontuação final para São Carlos (ZB4), com orientação 

norte, considerando o critério “conforto térmico” 

 

 
Fonte: da autora 

 

SÃO CARLOS T-PC T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT T-PTNV-1/2-30 T-PTNV-1/2-80
SALA 35,5 43,5 47,5 44 39 38
DORMITÓRIO 29,5 44,5 52,5 45,5 36 35
MÉDIA 32,5 44 50 44,75 37,5 36,5
PONTUAÇÃO 1,05 3,54 4,84 3,70 2,14 1,92

C-PC C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80
SALA 35 44 48 44,5 39 38,5
DORMITÓRIO 29,5 45,5 53,5 47 36,5 35,5
MÉDIA 32,25 44,75 50,75 45,75 37,75 37
PONTUAÇÃO 1,00 3,70 5,00 3,92 2,19 2,03
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Figura 119 - Pontuação para São Carlos (ZB4) para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
 

7.1.5 Garanhuns 
Os resultados relativos ao conforto térmico para a cidade de Garanhuns são 

apresentados na Figura 120, na Figura 121, na Figura 122, e na Figura 123. Neste caso o uso 

da parede Trombe permitiu um aumento máximo no número de horas em conforto térmico de 

15% para a parede Trombe não ventilada e de 20% para a parede Trombe ventilada, ambos 

os resultados para o dormitório do modelo com parede Trombe de blocos de concreto. 

A adição da cortina melhorou o conforto térmico em no máximo 1% quando comparada 

com a parede Trombe tradicional (caso do dormitório dos dois modelos). Além disso, a adoção 

da meia parede Trombe permitiu um aumento máximo de 7% no conforto térmico (caso do 

dormitório do modelo C-PTNV-1/2-30) quando comparado com o modelo sem parede Trombe.  

A casa de blocos de concreto com a parede Trombe ventilada foi o modelo que 

apresentou os melhores resultados. Contudo, a casa com a parede de tijolos maciços 

apresentou resultados bastante semelhantes, sendo a diferença máxima encontradas entre 

elas igual a 1%.  
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Figura 120 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes 
de tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 

 
 

 

 

Figura 121 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 
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Figura 122 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes 

de blocos de concreto no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 123 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos 

de concreto no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação norte 

 
Fonte: da autora 
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A Figura 124 mostra as temperaturas externas horárias ao longo de um ano de 

Garanhuns, além das temperaturas operativas internas do dormitório da casa com a melhor 

concepção de parede (C-PTV) e com a pior concepção de paredes com blocos de concreto 

(C-PC). Conforme a Figura 124, a adoção da parede Trombe diminui o período de desconforto 

por frio durante todo o ano, especialmente entre maio a setembro. Assim é necessária a 

adoção de medidas complementares para atingir conforto apenas em 36% do ano (Figura 

123). 

 

Figura 124 - Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para Garanhuns – 
ZB5 

 
Fonte: da autora 
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Os resultados para o fluxo de calor e para a variação das temperaturas externas e 

internas nos quatro dias representativos são mostrados na Figura 125 e na Figura 126 

(modelo C-PC) e na Figura 127 e na Figura 128 (modelo C-PTV). 

De maneira geral, as temperaturas internas se mantêm acima de 20°C e acima da 

temperatura externa em grande parte do tempo, permitindo perdas de calor por infiltração 

durante todos os dias analisados. No equinócio de outono, as temperaturas externas 

permanecem aproximadamente constantes, em torno de 20°C. Isso faz com que em ambos 

os modelos as temperaturas internas também permaneçam constantes e fora da zona de 

conforto. 

Durante o solstício de inverno a amplitude das temperaturas externas aumenta, porém, 

devido à massa térmica da parede, as temperaturas internas permanecem aproximadamente 

constantes. Neste caso, contudo, a adoção da parede Trombe permite que as temperaturas 

internas dos ambientes permaneçam dentro da zona de conforto entre 11h e 18h. 

No equinócio de primavera as temperaturas externas aumentam, incrementando as 

trocas térmicas através das superfícies opacas e as perdas de calor através da infiltração de 

ar pelas aberturas. No modelo C-PC, as temperaturas internas da sala de estar e jantar 

permanecem dentro da zona de conforto entre 10h e 21h, enquanto que no dormitório isto 

ocorre apenas entre 13h e 22h. No modelo C-PTV, por sua vez, a curva da temperatura 

operativa permanece na zona de conforto entre 9h e 21h na sala de estar e jantar e entre 9h 

e 24h no dormitório. 

Por fim, durante o solstício de verão, as temperaturas aumentam. O uso da parede 

Trombe levou a um incremento das temperaturas internas, especialmente no caso do 

dormitório, que passa a se manter dentro da zona de conforto na maior parte do tempo. 

Na Figura 129 pode-se perceber que, durante o equinócio de outono, em função da 

baixa amplitude térmica comentada anteriormente, as temperaturas internas praticamente não 

se alteram, e a parede Trombe apresenta pouca influência nos resultados. No solstício de 

inverno, porém, a parede Trombe permite que as temperaturas internas aumentem de forma 

simultânea que a temperatura externa. Isto ocorre porque, apesar de haver um menor fluxo 

de calor através da parede Trombe em direção ao ambiente, também há menos perdas de 

calor nas primeiras horas do dia e à noite. No equinócio de primavera e no solstício de verão 

ocorre um fenômeno similar, de forma que as curvas das temperaturas internas do modelo 

com a parede Trombe apresentam picos mais elevados. 
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Figura 125 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Garanhuns (ZB5): 
Sala de Estar e Jantar (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 126 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Garanhuns (ZB5): 
Dormitório (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 127 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Garanhuns (ZB5): 
Sala de Estar e Jantar (C-PTV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 128 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Garanhuns (ZB5): 
Dormitório (C-PTV) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 129 - Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: Garanhuns 
(ZB5) 

 
Fonte: da autora 
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Da mesma forma que na análise para São Calos, em Garanhuns também foi avaliado 

o conforto térmico da habitação com a parede Trombe voltada para o sul. Observa-se, na 

Figura 130 e na Figura 131 os resultados para a sala de estar e jantar e para o dormitório, 

respectivamente, do modelo com paredes de tijolos cerâmicos maciços.Comparando-se 

esses resultados com aqueles apresentados na Figura 120 e na Figura 121, observa-se que 

eles são semelhantes. Porém, os modelos voltados para o norte levam a um aumento no 

número de horas em conforto térmico um pouco maior, especialmente quando é observado o 

dormitório.  

Quando são comparadas a Figura 120 e a Figura 121, onde o modelo volta-se para o sul, 

com a Figura 132 e a Figura 133, onde o modelo volta-se para o norte, a situação é similar, 

novamente com o modelo voltado para o sul apresentando um aumento no número de horas 

em conforto térmico um pouco inferior ao modelo voltado ao norte. 

 

 

Figura 130 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 
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Figura 131 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 

 
 
 
 

Figura 132 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 
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Figura 133 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 

concreto no contexto climático de Garanhuns (ZB5) e orientação sul 

 
Fonte: da autora 

 
A Tabela 54 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das 

concepções analisadas (voltadas ao norte), tanto para a sala de estar e jantar, quanto para o 

dormitório e a pontuação final, na escala de 1 a 5. Da mesma forma que nas cidades 

anteriores, destaca-se a concepção C-PTV, seguida pela T-PTV e pela C-PTNV-CORT. A 

Figura 134 apresenta estes mesmos resultados na forma de um gráfico. 

 
Tabela 54 – Média dos resultados e pontuação final para Garanhuns (ZB5), com orientação 

norte, considerando o critério “conforto térmico” 

 

 
Fonte: da autora 

GARANHUNS T-PC T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT T-PTNV-1/2-30 T-PTNV-1/2-80
SALA 43 49,5 51,5 50 46 45
DORMITÓRIO 44 57,5 63 58,5 50 49,5
MÉDIA 43,5 53,5 57,25 54,25 48 47,25
PONTUAÇÃO 1,07 3,78 4,80 3,98 2,29 2,08

C-PC C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80
SALA 42,5 50 52 50,5 46 45,5
DORMITÓRIO 44 59 64 60 51 50
MÉDIA 43,25 54,5 58 55,25 48,5 47,75
PONTUAÇÃO 1,00 4,05 5,00 4,25 2,42 2,22
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Figura 134 - Pontuação para Garanhuns (ZB5) para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
7.1.6 Campo Grande 

Os resultados de desconforto por frio, desconforto por calor e conforto térmico, para a 

sala e para o dormitório, considerando a cidade de Campo Grande são apresentados nos 

gráficos da Figura 135 e da Figura 136, para os modelos com paredes de tijolos cerâmicos 

maciços, e da  Figura 137 e da Figura 138 para os modelos com paredes de blocos de 

concreto. Neste caso, conforme definido no item 6.6.3, o modelo de parede Trombe ventilada 

considera a extração do ar interior através da cavidade formada entre a parede armazenadora 

e o vidro durante as noites de verão. Além disso, não foram considerados os modelos com 

cortina interna e meia parede Trombe, mais adequados para climas com maior período de 

desconforto térmico por frio.  

A casa com a parede comum de blocos de concreto apresentou uma porcentagem de 

horas em conforto térmico um pouco superior ao do modelo de referência, mas a diferença foi 

pouco significativa. A parede Trombe não ventilada permitiu o aumento de até 7,5% do tempo 

em conforto térmico (caso do dormitório do modelo com paredes de blocos de concreto). A 

parede Trombe ventilada aumentou um pouco menos o tempo, chegando até 7%, também no 

dormitório da casa com paredes de blocos de concreto. Em todos os casos, a adoção da 

parede Trombe permitiu a diminuição do desconforto térmico por frio, porém com o aumento 

do desconforto térmico para o calor. 

Com relação ao material de construção, a casa de blocos de concreto teve melhor 

desempenho. Ainda assim, em todos os casos a diferença entre os resultados foi pequena. 
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Figura 135 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

tijolos cerâmicos maciços no contexto climático de Campo Grande 

 
Fonte: da autora 

 
 

 

 

Figura 136 – Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto 
térmico por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de tijolos 

cerâmicos maciços no contexto climático de Campo Grande 

 
Fonte: da autora 
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Figura 137 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para a sala de estar e jantar do modelo com paredes de 

blocos de concreto no contexto climático de Campo Grande 

 
Fonte: da autora 

 
 
 

Figura 138 - Porcentagem de tempo em desconforto térmico por frio, em desconforto térmico 
por calor e em conforto térmico para o dormitório do modelo com paredes de blocos de 

concreto no contexto climático de Campo Grande 

 
Fonte: da autora 

 
 

A Figura 139 mostra as temperaturas externas horárias ao longo de um ano de Campo 

Grande, além das temperaturas operativas internas do dormitório da casa com a melhor 

concepção de parede (C-PTV) e com a pior concepção de paredes com blocos de concreto 

(C-PC). Conforme a Figura 139, a principal contribuição da adoção da parede Trombe é a 

diminuição do período de desconforto por frio durante o período de maio a agosto. Porém, há 
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um aumento do desconforto por calor. Entretanto, em comparação com os resultados 

anteriores, o efeito da parede Trombe sobre o conforto térmico é menos visível, tornando 

assim a adoção do sistema menos atrativa.  

 

 

Figura 139 -  Variação anual da temperatura externa e interna (operativa) para Campo 
Grande – ZB6 

 
Fonte: da autora 
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O fluxo de calor e a variação das temperaturas externas e internas nos quatro dias 

representativos para o modelo C-PC podem ser avaliados na Figura 140 e na Figura 141. Os 

mesmos gráficos, porém para o modelo C-PTNV são apresentados na Figura 142 e na Figura 

143. Como Campo Grande é a cidade que possui a maior temperatura externa média, as 

perdas de calor através da infiltração de ar aparecem durante todo o ano, especialmente 

durante o período noturno. 

Durante o equinócio de outono as temperaturas externas são mais amenas, permitindo 

que as temperaturas internas em ambos os modelos permaneçam na zona de conforto 

durante todo o dia. Os picos de ganho de calor através da condução pelas superfícies opacas 

ocorrem às 4h, enquanto que o pico de perda ocorre à 13h, momento em que ocorre o pico 

de ganho de calor através das superfícies transparentes. Entre 7h e 17h as trocas de calor 

por infiltração são pequenas, já que a temperatura externa é maior do que a interna. 

No solstício de inverno, as perdas de calor por infiltração do ar são constantes, 

enquanto que as perdas de calor por condução através das superfícies opacas diminuem com 

relação ao solstício de outono. Em ambos os modelos as temperaturas internas, apesar de 

mais elevadas do que as temperaturas externas, ficam abaixo da zona de conforto. As trocas 

térmicas através dos elementos transparentes são menores do que no equinócio de outono 

em função do dia de solstício de inverno ser mais curto. 

Durante o equinócio de primavera as trocas térmicas voltam a se intensificar. Porém, 

em função das baixas temperaturas no início e no fim do dia, as temperaturas internas 

permanecem abaixo da zona de conforto em ambos os modelos.  

No solstício de verão, por sua vez, as temperaturas internas se mantêm dentro da zona 

de conforto. Os ganhos térmicos através das superfícies opacas são maiores do que as 

perdas. 

Conforme a Figura 144, da mesma forma como nos casos anteriores, as trocas 

térmicas são mais intensas na parede norte do modelo C-PC do que na do modelo C-PTNV. 

Nos quatro dias simulados pode-se perceber que a parede Trombe eleva as temperaturas 

internas, mas essa diferença fica em torno de apenas 1°C. A elevação das temperaturas 

internas é mais visível no equinócio de outono e no equinócio de primavera.  
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Figura 140 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Campo Grande (ZB6): 
Sala de Estar e Jantar  (C-PC) 

 
Fonte: da autora 



233 
 

Figura 141 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Campo Grande (ZB6): 
Dormitório  (C-PC) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 142 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Campo Grande (ZB6): 
Sala de Estar e Jantar  (C-PTNV) 

 
Fonte: da autora  
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Figura 143 - Fluxo de calor e temperatura para quatro dias típicos em Campo Grande (ZB6): 
Dormitório  (C-PTNV) 

 
Fonte: da autora 
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Figura 144 - Fluxos na parede norte e temperatura interna das zonas térmicas: Campo 
Grande 

 
Fonte: da autora  
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A Tabela 55 apresenta os resultados para o conforto térmico de cada uma das concepções 

analisadas, tanto para a sala, quanto para o dormitório e a pontuação final, na escala de 1 a 

5. Neste caso, um número menor de concepções foram avaliadas. A concepção C-PTV ficou 

em primeiro lugar, seguida pela C-PTNV e T-PTNV. A Figura 145 apresenta estes mesmos 

resultados na forma de um gráfico. 

 

Tabela 55 – Média dos resultados e pontuação final para Campo Grande (ZB6), 
considerando o critério “conforto térmico” 

 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 145 - Pontuação para Campo Grande (ZB6) para o critério “conforto térmico” 

 
Fonte: da autora 

 
 
7.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Os resultados apresentados a seguir referem-se ao nível de eficiência energética das 

zonas da habitação onde foram inseridas as paredes Trombe. Inicialmente foram mensurados 

os valores do GHR para cada uma das zonas térmicas analisadas (sala de estar e jantar e 

dormitório). Em seguida, este valor foi ponderado pela área das zonas. Então, a edificação foi 

CAMPO GRANDE T-PC T-PTNV T-PTV
SALA 63,5 66,5 66,5
DORMITÓRIO 65,5 72 72
MÉDIA 64,5 69,25 69,25
PONTUAÇÃO 1,00 4,30 4,30

C-PC C-PTNV C-PTV
SALA 64 67 67
DORMITÓRIO 66 73,5 73
MÉDIA 65 70,25 70
PONTUAÇÃO 1,35 5,00 4,83
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simulada com o uso do ar condicionado para obter o valor do CA (consumo relativo para 

aquecimento) de cada modelo de simulação. Por fim, através das Equações 22 a 26, foram 

encontrados o EqNumEnv. Os códigos das concepções são os mesmos da Figura 71, na 

página 167. 

 

7.2.1 Curitiba 
Os valores do EqNumEnv dos modelos com localização em Curitiba, são apresentados 

na Figura 146. A inserção da parede Trombe permitiu aumentar o nível de eficiência 

energética de E para até D em função do aumento do valor do CA (já que o GHR permaneceu 

constante). 

 
Figura 146 – EqNumEnv para os modelos em Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 

 

7.2.2 Santa Maria 
Os valores do EqNumEnv dos modelos com localização em Santa Maria, são 

apresentados na Figura 147. A inserção da parede Trombe permitiu aumentar o nível de 

eficiência energética de C para até B. Contudo, vale ressaltar que nos modelos T-PTNV, T-

PTV, T-PTNV-CORT, C-PTNV, C-PTV e C-PTNV-CORT, o valor do GHR diminuiu em 

comparação ao valor encontrado nos modelos sem a parede Trombe. Entre os modelos 

simulados com a parede Trombe os melhores resultados foram encontrados para os modelos 

T-PTNV-1/2-30, T-PTNV-1/2-80, C-PTNV-1/2-30 e C-PTNV-1/2-80.  
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Figura 147 - EqNumEnv para os modelos em Santa Maria (ZB2) 

 
Fonte: da autora 

 

7.2.3 Florianópolis 
Os valores do EqNumEnv dos modelos com localização em Florianópolis, são 

apresentados na Figura 148. A inserção da parede Trombe, apesar de elevar o valor do 

EqNumEnv, não pôde aumentar o nível de eficiência energética, que se manteve em C. Os 

modelos de meia paredes Trombe não ventilados (com 30 e 80 centímetros de profundidade) 

obtiveram melhor eficiência (EqNumEnv maior), já que o valor do GHR aumentou quando 

comparado com os demais modelos de paredes Trombe. 

 
Figura 148 - EqNumEnv para os modelos em Florianópolis (ZB3) 

 
Fonte: da autora 
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7.2.4 São Carlos 
Os valores do EqNumEnv dos modelos com localização em São Carlos são 

apresentados na Figura 149. Da mesma forma que em Florianópolis, a inserção da parede 

Trombe, apesar de ter aumentado um pouco o valor do EqNumEnv, não aumentou o nível de 

eficiência energética final, que neste caso se manteve em B. Contudo, ocorreu um aumento 

do valor do CA, ou seja, apesar de não alterar a classificação energética, o uso da parede 

Trombe permitiu uma pequena redução no consumo de energia para aquecimento. Contudo, 

é importante lembrar que, conforme mencionado no capítulo 6, no caso da ZB 4, apenas há 

disponível uma tabela para Brasília com intervalos para definir o GHR e o CA (arquivos do tipo 

TRY e SWERA). Sendo assim, para São Carlos, cidade representativa da ZB 4 neste trabalho, 

foram adotados os dados do arquivo de Brasília do tipo TRY. 

 

Figura 149- EqNumEnv para os modelos em São Carlos (ZB4) 

 
Fonte: da autora 

 

7.2.5 Garanhuns 
Os valores do EqNumEnv dos modelos com localização em Garanhuns foram os 

mesmos para todos os modelos, conforme pode ser visto na Figura 150. Sendo assim, quando 

é considerado o critério de eficiência energética, o uso da parede Trombe não gerou diferença 

nos resultados. 

Vale ressaltar, contudo, que esta avaliação ficou prejudicada já que, conforme 

mencionado no capítulo 6, não existem disponíveis tabelas com intervalos para definir o GHR 

e o CA para a ZB 5. Neste caso, portanto, foram utilizados como referência a tabela da ZB 6, 

considerando a cidade Campo Grande.  
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Figura 150 - EqNumEnv para os modelos em Garanhuns (ZB5) 

 
Fonte: da autora 

 

7.2.6 Campo Grande 
Segundo a Figura 151, os modelos sem a parede Trombe atingem nível C de eficiência 

energética em Campo Grande. Porém, a adoção da parede Trombe diminuiu o valor do 

EqNumEnv. Vale ressaltar que para Campo Grande não foram avaliados os modelos com 

cortina interna e com a meia parede Trombe com laterais envidraçadas. 

 

Figura 151 - EqNumEnv para os modelos em Campo Grande (ZB6) 

 
Fonte: da autora 
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7.3 CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
Para mensurar o custo de implementação inicialmente foram realizados orçamentos das 

esquadrias com empresas de diferentes regiões do país: Alumisistem (Curitiba - PR), 

Metalumi (Curitiba - PR), Barão (Biguaçu – SC), Ideal Móveis e Alumínio LTDA (São José – 

SC) e EAF Esquadrias (Campo Grande – MS). Como o objetivo do orçamento das esquadrias 

era apenas o de fazer um levantamento de custo, sem a intenção de mostrar qual empresa 

apresentou o menor orçamento, os nomes das empresas são indicados através das letras “A” 

a “E”. O custo da esquadria para as concepções PTNV e PTV é apresentado na Tabela 56. 

Na Tabela 57 e na Tabela 58 são mostrados os custos das esquadrias das concepções PTNV-

1/2-30 e PTNV-1/2-80, respectivamente. Os códigos das concepções são os mesmos da 

Figura 71, na página 167. Foram consideradas três esquadrias basculantes, para possibilitar 

a ventilação cruzada, caso desejado. 

 

Tabela 56 – Orçamentos para as concepções PTNV e PTV 

Empresa Esquadria da parede Trombe 
(R$) 

Esquadrias basculantes 
(R$) Total 

A 11.806,20 2.852,64 14.658,84 
B 13.440,00 1.170,00 14.610,00 
C 8.512,00 2.922,00 11.434,00 
D 6.896,00 3.474,00 10.370,00 
E 12.995,00 2.340,00 15.335,00 

MÉDIA (R$) 13.281,57 
Fonte: da autora 

 

Tabela 57 – Orçamentos para a concepção PTNV-1/2-30 

Empresa Esquadria da parede Trombe 
(R$) 

Esquadrias basculantes 
(R$) Total 

A 9.599,33 1.426,32 11.025,65 
B 7.616,00 974,00 8.590,00 
C 4.010,00 1.737,00 5.747,00 

MÉDIA (R$) 8.454,22 
Fonte: da autora 

 

Tabela 58 – Orçamentos para a concepção PTNV-1/2-80 

Empresa Esquadria da 
parede Trombe (R$) 

Esquadrias 
basculantes (R$) Total 

A 9.900,67 1.426,32 11.326,99 
B 7.616,00 974,00 8.590,00 
C 4.308,00 1.737,00 6.045,00 

MÉDIA (R$) 8.654,00 
Fonte: da autora 
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Em seguida, foi estimado qual seria o custo para construir a parede armazenadora de uma 

parede Trombe com dimensões de 3,20 x 3,00 metros, tendo como base os preços 

disponibilizados na internet por duas lojas de materiais de construção que possuem sede em 

diferentes estados do país. Assim, foram levantados os custos de um tijolo maciço com 

dimensões de 9 x 5 x 19 centímetros e de um bloco de concreto de 19 x 9 x 39 centímetros. 

Também foram considerados a argamassa de assentamento e o reboco. O preço final da 

parede de tijolos maciços foi estimado em R$ 2.776,90, conforme mostrado na Tabela 59. O 

cálculo da quantidade de tijolos e de argamassa pode ser visto no Apêndice 6. 

 
Tabela 59 – Orçamentos para a parede de tijolos cerâmicos maciços 

Quantidade de tijolos Preço dos tijolos Custo total dos tijolos 
3200 Loja A: R$ 0,40 1.280,00 

 
Loja B: R$ 0,50 1.600,00 

Preço médio (R$) 1.440,00 
Quantidade de 
argamassa (kg) 

Preço da 
argamassa (R$) 

 

Preço total da 
argamassa (R$) 

 

Preço médio da 
argamassa (R$) 

3.168,00 Loja A: 7,98 
(20kg) 

1.264,032 1,336,90 

Loja B: 8,90 1.409,76 
Preço total da parede (R$) 2.776,90 

Fonte: da autora 

 

O mesmo procedimento foi adotado para encontrar o preço da parede com blocos de 

concreto. Neste caso, porém, foi necessário adicionar a argamassa de preenchimento dos 

furos dos blocos. O custo final da parede foi estimado em R$ 2.840,59 (Tabela 60). O cálculo 

da quantidade de blocos e de argamassa também se encontra no Apêndice 6. 

 
Tabela 60 – Orçamentos para a parede de blocos de concreto 

Quantidade de blocos Levantamento de custos Custo total dos tijolos 
480 Loja A: R$ 1,98 950,40 

 
Loja B: R$ 1,88 902,40 

Preço médio (R$) 926,40 
Quantidade de 
argamassa (kg) 

Preço da 
argamassa (R$) 

 

Preço total da 
argamassa (R$) 

 

Preço médio da 
argamassa (R$) 

4.536,00 Loja A: 7,98 
(20kg) 

1.809,86 1.914,19 

Loja B: 8,90 2.018,52 
Preço total da parede (R$) 2.840,59 

Fonte: da autora 
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Na Tabela 61 é mostrado o preço final para cada concepção, onde são somados os 

valores da parede e da esquadria (quando for esse o caso). No caso da T-PTNV-CORT e da 

C-PTNV-CORT também foi necessário adicionar o valor da cortina. Como não foi possível 

obter o orçamento com a empresa Mermet, a solução encontrada foi fazer um levantamento 

de uma cortina comum através do site da empresa Online Persianas17. Em seguida, através 

da equação 19 foi estabelecida a pontuação de cada concepção. 

A fim de facilitar a compreensão dos resultados, os mesmos são apresentados de forma 

gráfica na Figura 152. 

 

Tabela 61 – Pontuação final para o critério “custo” 

 

 
Fonte: da autora 

 
 

Figura 152 - Pontuação final para o critério “custo” 

 
Fonte: da autora 

  

                                                 
17 Custo de R$1.537,60 para duas cortinas Cortina Rolô Tela Solar 5%, com dimensões de 1,55 x 3,10. 

Fonte: Disponível em: < http://www.onlinepersianas.com.br/cortina-rolo-tela-solar-5.736.html# >. 

Acesso em julho de 2018. 

CONFIGURAÇÃO C-PC C-PTNV-1/2-30 C-PTNV-1/2-80 C-PTNV C-PTV C-PTNV-CORT
PREÇO (R$) 2840,59 11294,81 11494,59 16122,16 16122,16 17659,76
PONTUAÇÃO 4,98 2,71 2,66 1,41 1,41 1,00
CONFIGURAÇÃO T-PC T-PTNV-1/2-30 TPTNV-1/2-80 T-PTNV T-PTV T-PTNV-CORT
PREÇO (R$) 2776,9 11231,12 11430,9 16058,47 16058,47 17596,07
PONTUAÇÃO 5,00 2,73 2,67 1,43 1,43 1,02
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7.4 FACILIDADE DE USO E DE MANUTENÇÃO 
Conforme consulta com as diversas empresas apresentadas no item anterior, a 

manutenção das esquadrias consiste basicamente na limpeza dos vidros, o que seria possível 

devido ao sistema de aberturas previsto. Sendo assim, para mensurar a facilidade de uso e 

de manutenção foram contabilizados o número de processos envolvidos na execução dessas 

tarefas. Analisa-se inicialmente a facilidade de uso. Os códigos das concepções são os 

mesmos da Figura 71, na página 167. 

No caso da PTNV, o seu uso não requer nenhum movimento. Já para a PTV, quando ela 

é configurada para o aquecimento, torna-se necessário a abertura das duas janelas da parede 

absorvedora. 

Para o resfriamento (caso de Campo Grande), também são abertas duas janelas, sendo 

elas a janela inferior da parede absorvedora e a superior da esquadria externa (Figura 69). 

Para a PTNV-CORT, não é necessária a abertura das esquadrias, porém deve-se manipular 

a cortina. Caso ela seja manual, será necessário primeiramente abrir a esquadria para poder 

manuseá-la. No caso da PTNV-1/2-30 e da PTNV-1/2-80, os procedimentos são os mesmos 

apresentados para a PTNV (Tabela 62). 

 
Tabela 62 – Movimentos necessários para o uso das esquadrias 

Concepção Número de 
movimentos Descrição dos movimentos 

Comum 0 Não há. 
PTNV 0 Não há. 

PTV 

R
es

fri
am

en
to

 

2 1. Abrir a janela inferior da parede absorvedora; 
2. Abrir a janela superior da esquadria externa. 

Aq
ue

ci
m

en
to

 

2 1. Abrir a janela inferior da parede absorvedora; 
2. Abrir a janela superior da parede absorvedora 

PTNV-CORT 6 

1. Abrir a janela;  
2. Abrir a cortina de manhã; 

3. Fechar a janela; 
4. Abrir a janela; 

5. Fechar a cortina à noite. 
6. Fechar a janela. 

PTNV-1/2-30 0 Não há. 
PTNV-1/2-80 0 Não há. 

Fonte: da autora 
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Com relação à manutenção, é comum a todas as concepções a limpeza e a pintura da 

parede de armazenamento. Sendo assim, este procedimento não foi contabilizado. Para todas 

as concepções com paredes Trombe é necessária ainda a limpeza dos vidros, conforme 

descrito na Figura 153. 

 

Figura 153 – Processo de limpeza das esquadrias 

 
Fonte: da autora 

 

No caso da PTNV-CORT adiciona-se também a limpeza da cortina. Na PTNV-1/2-30 

e na PTNV-1/2-80, os procedimentos são os mesmos apresentados para a PTNV, porém com 

o acréscimo limpeza das esquadrias laterais. Sendo assim, para a PTNV-1/2-80, foram 

acrescentados dois movimentos (limpeza de cada um dos dois vidros laterais). Para a PTNV-

1/2-30, foi acrescentado apenas um movimento, em função da área dos vidros laterais ser 

inferior. Ainda, como a PTNV-1/2-30 e a PTNV-1/2-80 possuem a metade da área de vidro do 

que a PTNV, com exceção dos movimentos 1, 4, 5 e 7 (que correspondem a operação da 

esquadria de correr), todas os demais foram divididos pela metade. Sendo assim, tem-se a 

ordem de facilidade de manutenção e de uso, iniciando pela mais fácil e finalizando na mais 

difícil apresentada na Tabela 63. 

  



247 
 

Tabela 63 – Número de operações necessárias para uso e manutenção. 
Para a PTNV-1/2-30 e para a PTNV-1/2-80 o número de operações para a manutenção é 
dividido pela metade, porém com o acréscimo da operação de limpeza dos vidros laterais. 

Para a PTNV-CORT é acrescentada a limpeza da cortina no interior da câmera de ar 
Concepção Uso Manutenção Total Posição 

Comum 0 0 0 1 
PTNV-1/2-30 0 (21/2) + 1 = 11,5 11,5 2 
PTNV-1/2-80 0 (21/2) + 2 = 12,5 12,5 3 

PTNV 0 21 21 4 
PTV 2 21 23 5 

PTNV-CORT 6 21 + 1 = 22 28 6 
Fonte: da autora 

 

Para colocar esses valores em uma escala que varia entre 1 (pior concepção) a 5 

(melhor concepção), fez-se uma interpolação através da equação 19. O resultado está 

apresentado na Figura 154. Este resultado é aplicado para as paredes de tijolos maciços e de 

bloco de concreto de todas as zonas bioclimáticas analisadas. 

 
Figura 154 - Pontuação para o critério Facilidade de Uso e Manutenção 

 
Fonte: da autora 

 
7.5 ÁREA OCUPADA PELO SISTEMA 

A área de ocupação de cada uma das esquadrias é mostrada na Tabela 64. Foi definido 

que a solução que ocupa um menor espaço é a mais adequada (pontuação 5). Logo, foi 

utilizada a equação 19 para fazer a interpolação linear e manter toda a pontuação na mesma 

escala. A diferença de área das zonas 1, 2 e 6 com a demais ocorre devido à profundidade 

do canal. Os códigos das concepções são os mesmos da Figura 71, na página 167. 
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Tabela 64 – Área de ocupação e valor (pontuação) do critério “Área ocupada pelo sistema” 

Concepção ZB 1, 2 e 6 ZB 3, 4 e 5 
Área (m²) Pontuação Área (m²) Pontuação 

PC 0 5 0 5 
PTNV 0,42 3,69 0,28 4,13 
PTV 0,42 3,69 0,28 4,13 

PTNV-CORT 0,42 3,69 0,28 4,13 
PTNV-1/2-30 0,48 3,5 0,48 3,5 
PTNV-1/2-30 1,28 1 1,28 1 

Fonte: da autora 

 

Observa-se que, apesar das concepções PTNV, PTV e PTNV-CORT possuírem um 

maior comprimento do que as concepções PTNV-1/2-30 e PTNV-1/2 80, a área que elas 

ocupam é inferior devido a menor profundidade do canal. O resumo dos resultados é 

apresentado na Figura 155 

 

Figura 155 - pontuação do critério “Área ocupada pelo sistema" 

 
Fonte: da autora  
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7.6 APARÊNCIA 
Conforme descrito na metodologia, a aparência foi definida tendo como base as 

respostas obtidas através do questionário (apresentado no Apêndice 2) de 6 profissionais das 

áreas de Arquitetura, Design e Engenharia Civil. O resultado é apresentado na Tabela 65, 

onde cada um dos entrevistados é identificado por Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6. Após o 

preenchimento das respostas, foram somadas as quantidades de positivos (+), de negativos 

(-) e de iguais (S). Para cada positivo foi somado um ponto, para cada negativo foi subtraído 

um ponto e para cada “igual” não foram somados pontos. A pontuação final foi em seguida 

adaptada à escala de 1 a 5 através da equação 20, já que o maior valor representa a melhor 

solução. Os códigos das concepções são os mesmos da Figura 71, na página 167. 

Os resultados encontrados (apresentados na Tabela 65) demonstraram que os 

melhores modelos com relação ao critério “Aparência” foi o C-PTNV-CORT e o T-PTNV-

CORT. Os modelos com menor avaliação foram os com a meia parede Trombe e laterais 

envidraçadas. O gráfico da Figura 54 resume os resultados para este critério. 

 

Tabela 65 – Pontuação para o critério “Aparência” 

 
Fonte: da autora 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Σ(+) Σ(-) Σ(S)
0 5 2,11

1 C-PC S + S S S S 1 0 5 1 8 3,44
2 C-PTNV + + + S - - 3 2 1 1 8 3,44
3 C-PTV + + + S - - 3 2 1 1 8 3,44
4 C-PTNV-CORT + + + S + + 5 0 1 5 11,5 5,00
5 C-PTNV-1/2-80 + - - - - + 2 4 0 -2 2,5 1,00
6 C-PTNV-1/2-30 + - - - - + 2 4 0 -2 2,5 1,00
7 T-PTNV + + + S - - 3 2 1 1 8 3,44
8 T-PTV + + + S - - 3 2 1 1 8 3,44
9 T-PTNV-CORT + + + S + + 5 0 1 5 11,5 5,00

10 T-PTNV-1/2-80 + - - - - + 2 4 0 -2 2,5 1,00
11 T-PTNV-1/2-30 + - - - - + 2 4 0 -2 2,5 1,00

CONCEPÇÕES
APARÊNCIA

REF - T-PC

PONTUAÇÃOTOTAL POSIÇÃO
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Figura 156 - Pontuação para o critério “Aparência” 

 
Fonte: da autora 

 
7.7 ACEITAÇÃO PELO MERCADO 

Para avaliar os modelos com relação ao critério “Aceitação pelo Mercado” foi adotada a 

mesma metodologia apresentada para o critério “Aparência”. Os resultados são mostrados na 

Tabela 66. De acordo com esses resultados, o melhor modelo foi o C-PC, o C-PTV e o T-PC, 

ou seja, modelos que não possuem a parede Trombe tenderam a apresentar alguma 

vantagem neste critério (Figura 157). Os códigos das concepções são os mesmos da Figura 

71, na página 167. 

 
Tabela 66 - Pontuação para o critério “Aceitação pelo Mercado” 

 
Fonte: da autora 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Σ(+) Σ(-) Σ(S)
0 10 4,4

1 C-PC S + S S + + 3 0 3 3 11,5 5
2 C-PTNV - - - S - - 0 5 1 -5 3 1,6
3 C-PTV - + + S + + 4 1 1 3 11,5 5
4 C-PTNV-CORT - - + S - S 1 3 2 -2 7,5 3,4
5 C-PTNV-1/2-80 - - - - + S 1 4 1 -3 5,5 2,6
6 C-PTNV-1/2-30 - - - - + S 1 4 1 -3 5,5 2,6
7 T-PTNV - - + - - - 1 5 0 -4 4 2
8 T-PTV - + + - - - 2 4 0 -2 7,5 3,4
9 T-PTNV-CORT - + + S - - 2 3 1 -1 9 4

10 T-PTNV-1/2-80 - - - - - - 0 6 0 -6 1,5 1
11 T-PTNV-1/2-30 - - - - - - 0 6 0 -6 1,5 1

REF - T-PC
CONCEPÇÕES

ACEITAÇÃO PELO MERCADO
PONTUAÇÃOPOSIÇÃOTOTAL
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Figura 157 - Pontuação para o critério “Aceitação pelo Mercado” 

 
Fonte: da autora 

 

As perguntas subjetivas também demonstraram que a maioria dos profissionais 

consultados acredita que o bloco de concreto seja mais aceito pelo mercado (quatro, entre os 

seis entrevistados). Com relação ao conhecimento prévio das paredes Trombe, apenas um 

dos profissionais já havia tido contato com o assunto. Por fim, na pergunta a respeito da 

aceitação pelo mercado do sistema de paredes Trombe, as respostas foram variadas. De 

maneira geral, os profissionais demonstraram preocupação com relação aos aspectos 

estéticos e econômicos.  

 
7.8 TRIAGEM DAS CONCEPÇÕES 

Após a conclusão das análises apresentadas nos itens 7.1 a 7.6, tornou-se possível o 

cálculo do valor da função utilidade. Dessa forma, avalia-se quais as melhores concepções 

para cada uma das cidades avaliadas. Os resultados são mostrados na  Tabela 67, na Tabela 

68, na Tabela 69, na Tabela 70, Tabela 71 e na Tabela 72. Os melhores resultados estão 

destacados em azul e os piores em vermelho. Observa-se que as melhores concepções 

encontradas foram C-PC, T-PC e C-PTV, em ordem decrescente.  

Ou seja, considerando todos os critérios, as duas melhores concepções são aquelas 

sem a parede Trombe.  Contudo, quando apenas os critérios conforto térmico e eficiência 

energética são avaliados, os modelos com as paredes Trombe ficam nos primeiros lugares. 

A Figura 158 sintetiza os resultados encontrados. 
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Tabela 67 – Cálculo do valor da função utilidade para Curitiba (ZB1) 

 
Fonte: da autora 

 
Tabela 68 – Cálculo do valor da função utilidade para Santa Maria (ZB2) 

 
Fonte: da autora 

 

Tabela 69 – Cálculo do valor da função utilidade para Florianópolis (ZB3) 

 
Fonte: da autora 

 

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO PESO (wi) T-PC C-PC C-PTNV C-PTV
C-PTNV-

CORT
C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT 0,19 0,22 0,19 0,70 0,96 0,73 0,38 0,41 0,67 0,97 0,71 0,38 0,41
EE 0,19 0,25 0,25 0,42 0,42 0,42 0,31 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,16 0,43 0,44 0,23 0,23 0,16 0,44 0,44

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62
AS 0,10 0,50 0,50 0,37 0,37 0,37 0,10 0,35 0,37 0,37 0,37 0,10 0,35
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,18 0,13 0,13 0,10 0,18 0,21 0,05 0,05

3,237 3,373 2,453 2,820 2,568 2,050 2,475 2,446 2,756 2,584 2,075 2,396

2° 1° 8° 3° 6° 12° 7° 9° 4° 5° 11° 10°

Valor da função 
utilidade

CURITIBA

Ordenação da 
concepção

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV

C-PTNV-
CORT

C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT 0,19 0,19 0,19 0,82 0,97 0,89 0,39 0,47 0,78 0,93 0,78 0,39 0,39
EE 0,19 0,51 0,51 0,72 0,68 0,68 0,76 0,76 0,72 0,68 0,72 0,72 0,76
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,16 0,43 0,44 0,23 0,23 0,16 0,44 0,44

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62
AS 0,10 0,50 0,50 0,37 0,37 0,37 0,10 0,35 0,37 0,37 0,37 0,10 0,35
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,18 0,13 0,13 0,10 0,18 0,21 0,05 0,05

3,475 3,641 2,869 3,100 3,000 2,513 2,881 2,854 2,982 2,946 2,392 2,724

2° 1° 8° 3° 4° 11° 7° 9° 5° 6° 12° 10°

Valor da função 
utilidade

SANTA MARIA

Ordenação da 
concepção

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV

C-PTNV-
CORT

C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT 0,19 0,21 0,19 0,76 0,97 0,80 0,42 0,45 0,71 0,94 0,75 0,40 0,44
EE 0,19 0,54 0,54 0,56 0,56 0,56 0,64 0,64 0,56 0,56 0,56 0,64 0,64
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,16 0,43 0,44 0,23 0,23 0,16 0,44 0,44

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62
AS 0,10 0,50 0,50 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,18 0,13 0,13 0,10 0,18 0,21 0,05 0,05

3,523 3,671 2,705 3,021 2,825 2,416 2,741 2,677 2,907 2,804 2,319 2,644

2° 1° 8° 3° 5° 11° 7° 9° 4° 6° 12° 10°

Valor da função 
utilidade

FLORIANÓPOLIS

Ordenação da 
concepção
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Tabela 70 – Cálculo do valor da função utilidade para São Carlos (ZB4) 

 
Fonte: da autora 

 
Tabela 71 – Cálculo do valor da função utilidade para Garanhuns (ZB5) 

 
Fonte: da autora 

 

Tabela 72 – Cálculo do valor da função utilidade para Campo Grande (ZB6) 

 
Fonte: da autora 

 
  

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV

C-PTNV-
CORT

C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT 0,19 0,20 0,19 0,72 0,97 0,76 0,39 0,43 0,69 0,94 0,72 0,37 0,42
EE 0,19 0,69 0,69 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,16 0,43 0,44 0,23 0,23 0,16 0,44 0,44

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62
AS 0,10 0,50 0,50 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,18 0,13 0,13 0,10 0,18 0,21 0,05 0,05

3,665 3,820 2,818 3,179 2,945 2,471 2,793 2,810 3,067 2,934 2,370 2,702

2° 1° 7° 3° 5° 11° 9° 8° 4° 6° 12° 10°

Valor da função 
utilidade

SÃO CARLOS

Ordenação da 
concepção

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV

C-PTNV-
CORT

C-PTNV-
1/2-80

C-PTNV-
1/2-30

T-PTNV T-PTV
T-PTNV-
CORT

T-PTNV-
1/2-80

T-PTNV-
1/2-30

CT 0,19 0,21 0,19 0,79 0,97 0,83 0,43 0,47 0,73 0,93 0,77 0,41 0,44
EE 0,19 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,16 0,43 0,44 0,23 0,23 0,16 0,44 0,44

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62 0,30 0,24 0,20 0,59 0,62
AS 0,10 0,50 0,50 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35 0,41 0,41 0,41 0,10 0,35
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10 0,36 0,36 0,52 0,10 0,10
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,18 0,13 0,13 0,10 0,18 0,21 0,05 0,05

3,906 4,059 3,101 3,394 3,226 2,723 3,053 3,072 3,275 3,204 2,617 2,947

2° 1° 7° 3° 5° 11° 9° 8° 4° 6° 12° 10°

Valor da função 
utilidade

GARANHUNS

Ordenação da 
concepção

REF 1 2 3 7 8

CRITÉRIO
PESOS 

(wi)
T-PC C-PC C-PTNV C-PTV T-PTNV T-PTV

CT 0,19 0,19 0,26 0,97 0,94 0,84 0,84
EE 0,19 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
CI 0,16 0,81 0,81 0,23 0,23 0,23 0,23

FUM 0,20 1,01 1,01 0,30 0,24 0,30 0,24
AS 0,10 0,50 0,50 0,37 0,37 0,37 0,37
AP 0,10 0,22 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
AM 0,05 0,23 0,26 0,08 0,26 0,10 0,18

3,893 4,127 3,242 3,316 3,130 3,135

2° 1° 4° 3° 5° 6°

Valor da função 
utilidade

CAMPO GRANDE

Ordenação da 
concepção
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Figura 158 - Resumos dos resultados do cálculo da Função Utilidade 

 

Fonte: da autora 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do referencial teórico, foi observado um grande número de publicações no 

exterior, especialmente na Europa. No Brasil, apesar da parede Trombe ter sua eficácia 

comprovada em trabalho como os de Suzuki (2012) e Cavalcanti (2013), ainda são 

encontradas poucas publicações. Com relação à eficácia da parede Trombe para períodos 

frios, essa foi altamente comprovada pela bibliografia. Para o clima quente, apesar de 

comprovada em alguns trabalhos, ainda faltam mais estudos. 

No que diz respeito aos softwares de simulação, foram encontrados diversos que 

permitem a simulação de uma parede Trombe. O software que foi considerado como o mais 

adequado foi o EnergyPlus, que além de ter reconhecimento científico como programa de 

simulação, teve o seu algoritmo validado para simulação de uma parede Trombe não ventilada 

(ELLIS, 2003). 

A última parte do referencial teórico foi dedicada para a metodologia de triagem de 

concepções, onde foi apresentada a metodologia de Back et al. (2013). Esta se mostrou 

adequada para selecionar as concepções de projeto mais adequadas para cada Zona 

Bioclimática brasileira. 

Com relação a validação do modelo, os resultados encontrados apresentaram boa 

similaridade com aqueles encontrados no trabalho experimental de referência, o que 

demonstrou que o modelo poderia ser utilizado durante as próximas etapas da pesquisa. 

Ainda, os modelos com o uso do objeto ZoneThermalChimney e com o grupo AirflowNetwork 

levam a resultados muito semelhantes. Neste caso a adoção de uma dessas formas em 

detrimento da outra deve ser feita com base no objetivo da simulação. Se é uma simulação 

mais simplificada, onde é possível trabalhar apenas com um número de trocas de ar por hora 

no restante do modelo, o uso do ZoneThermalChimney irá acelerar o trabalho. Contudo, em 

uma avaliação mais detalhada, tal qual a exigida pelo RTQ-R, faz-se necessário utilizar o 

AirflowNetwork. 

Por outro lado, quando são comparados os resultados encontrados através de um 

modelo onde foi inserido o objeto ZoneVentilation:WindAndStackOpenArea e um modelo onde 

foi utilizado o grupo AirflowNetwork, o segundo levou a resultados mais próximos aos medidos 

em um trabalho experimental. Este resultado indica que a simulação com o AirflowNetwork 

gera resultados mais confiáveis. 

Em se tratando dos resultados obtidos com o modelo de simulação da habitação, 

existem diversas questões que podem ser destacadas. No que diz respeito ao conforto 

térmico, observou-se que o uso da parede Trombe, especialmente quando ela é ventilada, 

aumenta o tempo em conforto térmico. Tal fato é observado tanto para a parede de tijolos 

maciços quanto para a parede de blocos de concreto. O uso da cortina no interior da cavidade 
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permitiu um aumento do número de horas em conforto térmico, porém foi pouco expressivo, 

o que não justificaria o seu investimento. Quando o comprimento da esquadria foi reduzido à 

metade, com aumento da profundidade para captar radiação solar durante o dia inteiro, 

ocorreu uma pequena melhora no conforto térmico quando comparado com o modelo com a 

parede tradicional, porém foi inferior ao desempenho obtido com os demais modelos de 

paredes Trombe. 

O conforto térmico foi avaliado separadamente para cada uma das cidades 

(representantes das Zonas Bioclimáticas 1 a 6). No caso de Curitiba, o modelo inicial 

apresentava um baixo desempenho térmico. O uso da parede trombe permitiu aumentar em 

até 15% o conforto térmico, levando o ambiente a se manter dentro de uma temperatura 

adequada em até aproximadamente 30% do ano. Contudo, ainda seria necessário o uso de 

climatização artificial durante 70% do tempo. Logo, para minimizar o consumo de energia, 

outras soluções passivas deveriam ser adotadas. Em Santa Maria, o modelo original já levava 

a uma situação inicial de em torno de 30% do ano em conforto térmico. A parede Trombe 

permitiu a melhora do desempenho em no máximo 6,5% do ano, sendo necessária a adoção 

de outras estratégias durante o restante do ano. Para Florianópolis a parede Trombe 

apresentou maior eficácia, já que elevou o conforto térmico para pouco mais de 55%, o que 

representou um aumento de aproximadamente 14%. São Carlos foi a cidade onde o uso da 

parede Trombe apresentou melhor potencial, já que o desempenho térmico aumentou em 

quase 25%, levando o ambiente a se manter em conforto térmico em aproximadamente até 

50% do ano. Em Garanhuns a parede Trombe aumentou o conforto térmico em até 20%, 

permitindo atingir o conforto térmico em até 64% do ano. Por fim, para Campo Grande, o 

modelo inicial já apresentava um bom desempenho térmico (aproximadamente 65%). Apesar 

da parede Trombe melhorar o desempenho, este aumento foi de no máximo 7,5%. Observou-

se também se a parede Trombe acabaria aumentando o desconforto por calor. Com exceção 

de Curitiba, tal fato foi observado em todas as cidades. Porém, o aumento foi pouco 

expressivo, não sendo necessário o estudo de um elemento de sombreamento. 

O segundo critério analisado foi a eficiência energética. Com exceção das cidades 

Garanhuns e Campo Grande, todas as demais tiveram o valor do EqNumEnv do modelo 

simulado elevado quando foi utilizada a parede Trombe, apesar de que nem sempre esse 

aumento significou uma mudança na classificação do nível de eficiência energética. Nesses 

casos o que contribuiu para o aumento foi o valor do CA, e não GHR (que chegou a diminuir 

em alguns casos). Em Garanhuns e em Campo Grande, não há avaliação do consumo de 

energia por aquecimento. Nesses casos o GHR, apesar de diminuir para a parede Trombe, 

não levou a alterações na classificação do nível de eficiência energética. 

Com base nesses dois critérios – “conforto térmico” e “eficiência energética” – a parede 

Trombe se mostrou como um recurso interessante para melhorar o desempenho térmico de 
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uma edificação, especialmente nas zonas 1 a 5. Contudo, observou-se que o seu bom 

desempenho térmico ocorre predominantemente em períodos em que há desconforto por frio. 

Para minimizar o desconforto que o calor pode causar com a adoção desse tipo de sistema, 

são necessários estudos de ambientes com maior permeabilidade ao vento durante o verão. 

Dessa forma, pode tornar-se possível o aumento do seu desempenho térmico anual. 

Apesar de ter sido constatado um aumento do desempenho térmico da edificação com 

o uso da parede Trombe, este recurso já conhecido desde 1881 ainda é pouco utilizado no 

Brasil. Sendo assim, outros critérios foram investigados. Com isto, esperava-se compreender 

o motivo pelo qual as paredes Trombes não são mais utilizadas. Esta análise compreendeu o 

custo de implementação, a facilidade de uso e de manutenção, a aparência e a aceitação pelo 

mercado. 

O custo de implementação se mostrou como uma potencial causa da não adoção do 

sistema, devido ao alto valor da esquadria. O mesmo pode ser dito da facilidade de uso e de 

manutenção. Neste caso, sistemas automatizados, que permitissem a abertura automática 

das esquadrias, quando necessário, poderia minimizar esta questão. Contudo, isto elevaria o 

custo e o consumo de energia. Estudos mais aprofundados nesta questão seriam necessários 

para verificar se o sistema automatizado teria os seus custos justificados. A aparência e a 

aceitação pelo mercado foram avaliadas por profissionais. Para a aparência, as melhores 

soluções foram aquelas com uma cortina interna. Possivelmente isto ocorreu porque a cortina 

cobre a parede pintada de preto. Já para a aceitação pelo mercado as concepções com a 

parede de bloco de concreto se destacaram, em especial a parede comum e a parede Trombe 

ventilada. Tal fato vai de encontro com as respostas dissertativas encontradas nos 

questionários, onde os profissionais declararam acreditar que o bloco de concreto é o mais 

aceito pelo mercado.  

Quando todos os critérios foram avaliados em conjunto, as paredes tradicionais 

ficaram nas primeiras posições. Entretanto, através desta planilha pode-se procurar 

alternativas para que o sistema seja aprimorado, visto que o desempenho térmico dele é 

superior do que o da parede tradicional. Certamente uma dessas alternativas seria buscar 

meios de minimizar o custo e facilitar a manipulação das esquadrias.  Ainda, poderiam ser 

investigados meios de tornar a sua aparência mais atrativa. 

Outra questão que pode ser lançada para a não adoção da parede Trombe é a 

necessidade de vedar a fachada norte para inseri-la. Estudos envolvendo a inserção de 

janelas na parede de armazenamento para permitir o contato visual com o exterior (e de que 

forma elas afetariam o desempenho térmico) poderiam ser interessantes.  

Dada essas considerações, destaca-se que este trabalho atingiu o objetivo proposto, 

visto que foram estabelecidos pesos e valores para cada um dos critérios analisados, ou seja, 

foi possível avaliar qual é a importância de cada critério na escolha da configuração de parede 
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mais propícia para uma determinada situação. Com relação ao problema de pesquisa, foi 

observado que atualmente, a parede Trombe ventilada é a mais adequada para a maioria dos 

climas analisados. Contudo, outros critérios, tal como o custo, levam a parede tradicional a 

ser mais vantajosa. 

A resposta a este problema também permitiu atingir os objetivos específicos. Com 

relação ao primeiro – identificar os materiais e as formas mais adequados para cada região 

climática do Brasil – pôde-se perceber que quando apenas o conforto térmico e a eficiência 

energética são estudados, o desempenho térmico da parede com tijolos maciços e blocos de 

concreto varia conforme a região do país. Contudo, quando a avaliação é feita com todos os 

critérios as concepções de paredes com o bloco de concreto tenderam a ocupar as primeiras 

posições. O segundo objetivo específico - enumerar as vantagens e desvantagens das 

paredes Trombe e da parede convencional com relação a diversos critérios – foi atingido visto 

que o trabalho permitiu a análise de como os critérios impactam na escolha da concepção de 

parede. 

Sendo assim, pode-se sugerir as seguintes sugestões de estudos futuros: 

• Adoção de outros materiais para a esquadria, de forma a diminuir o custo; 

• Estudos relativos à estética do sistema; 

• Inserção de janelas na parede Trombe, para permitir o contato visual com o exterior; 

• Analisar a combinação da ventilação da parede Trombe com outros sistemas de 

ventilação durante o período de verão, e sua influência no desempenho térmico anual; 

• Uso de células fotovoltaicas, de forma a não só climatizar o ambiente de forma passiva, 

mas também gerar energia; 

• Inserção de painéis PCM, de forma a elevar a absorção de calor e com isso, aumentar 

o desempenho térmico; 

• Simulação através de CFD, a fim de melhor compreender o movimento do ar no interior 

da cavidade e do ambiente interno. 
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  APÊNDICE 1 
 Cálculo da Transmitância Térmica e da Capacidade 

Térmica dos Blocos de concreto utilizados na validação da 

simulação 
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A) PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO - 9 cm 
 
 

Figura 159 – Isométrica do bloco de 
concreto 

 

Fonte: da autora 

Figura 160 – Vista superior do bloco de 
concreto 

 

Fonte: da autora 

 
Propriedades do bloco de concreto (ABNT, 2005a): 
ρ = 2400 kg/m³ 
λ = 1,75 W/(m.K) 
c = 1,00 kJ/(kg.K) 
 
Propriedades da argamassa (ABNT, 2005a): 
ρ = 2000 kg/m³ 
λ = 1,15 W/(m.K) 
c = 1,00 kJ/(kg.K) 
 
Propriedades do ar: 
Rar = 0,16 (m².K)/W 18                   Rsi = 0,13 (m².K)/W                  Rse = 0,04 (m².K)/W 
Seção A (concreto) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐴𝐴 = 3 𝑥𝑥 0,025 𝑥𝑥 0,19 = 0,01425 𝑚𝑚² 
 
Seção B (concreto + ar + concreto) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐵𝐵 = 2 𝑥𝑥 0,1575 𝑥𝑥 0,19 = 0,05985 𝑚𝑚² 
 
Seção C (argamassa) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐶𝐶 = 3 𝑥𝑥 0,025 𝑥𝑥 0,01 = 0,00075 𝑚𝑚² 
 
Seção D (argamassa + ar + argamassa) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐷𝐷 = 2 𝑥𝑥 0,1575 𝑥𝑥 0,01 = 0,00315 𝑚𝑚² 
 

                                                 
18 Valor recomendado para a resistência térmica de câmeras de ar não ventiladas para uma superfície 

de alta emissividade (ε > 0,8), espessura da câmera de ar entre 2 e 5 cm e fluxo horizontal de calor. 



275 
 

Seção E (argamassa lateral) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝑅𝑅 = 0,01 𝑥𝑥 0,20 = 0,002 𝑚𝑚² 
 

• Cálculo da Transmitância Térmica: 

1º) Resistência térmica das seções: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 =  
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
=  

0,09
1,75

= 0,05143 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵 =  
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+ 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟 +  

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
=  

0,025
1,75

+ 0,16 +   
0,025
1,75

 = 0,1886 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 =  
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
=  

0,09
1,15

= 0,0783 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷 =  
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟 +  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
=  

0,025
1,15

+ 0,16 +   
0,025
1,15

 = 0,2035 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica da parede: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶 +  𝐴𝐴𝐷𝐷 +  𝐴𝐴𝐸𝐸

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐶𝐶

+  𝐴𝐴𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐷𝐷

 +  𝐴𝐴𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐸𝐸

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  
0,01425 +  0,05985 +  0,00075 + 0,00315 + 0,002

0,01425
0,05143

+  0,05985
0,1886

+  0,00075
0,0783

+  0,00315
0,2035

+ 0,002
0,0783

  

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  0,1242 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 =  0,13 + 0,1242 + 0,04 = 0,2942 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

4°) Transmitância térmica: 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=  

1
0,2940

= 3,40 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da Capacidade Térmica: 

1º) Capacidade Térmica das seções 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 = 0,09 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400 = 216 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)  
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𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐) + 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑟𝑟 + (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐) = 

= (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + 0 + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) = 120 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,09 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000 = 180 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)  

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐷𝐷 = (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑟𝑟 + (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) = 

= (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + 0 + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

2º) Capacidade Térmica da parede 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶 +  𝐴𝐴𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐸𝐸

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶

+  𝐴𝐴𝐷𝐷
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐷𝐷

+  𝐴𝐴𝐸𝐸
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐸𝐸

 
 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  
0,01425 +  0,05985 +  0,00075 + 0,00315 + 0,002

0,01425
216

+  0,05985
120

+  0,00075
180

+  0,00315
100

+ 0,002
180

= 130,83 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da espessura e da densidade da parede equivalente: 

A Figura 161 mostra à direita a parede real, e à esquerda a parede equivalente. A seguir, 

é realizado o cálculo da espessura e da densidade equivalentes desta parede. 

Figura 161 – Parede equivalente de 9 cm de blocos de concreto 

 
Fonte: da autora 

 

1°) Cálculo da espessura 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
� 
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0,1242 =  �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
� 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,217 𝑚𝑚 
2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

130,83 = �𝟎𝟎, 217 𝒙𝒙 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 602,90 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

B) PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO – 19 cm

Figura 162 – Isométrica do bloco de 
concreto 

Fonte: da autora 

Figura 163 – Vista superior do bloco de 
concreto 

Fonte: da autora 

Obs.: as propriedades dos materiais são as mesmas àquelas apresentadas no item “A” deste 
Apêndice. 

Seção A (concreto + argamassa + concreto) 
Área da Seção A = 3 x (0,025 x 0,19) = 0,01425 m² 

Seção B (concreto + argamassa + concreto + argamassa + concreto + argamassa + concreto) 
Área da Seção B = 2 x (0,1575 x 0,19) = 0,05985 m² 

Seção C (argamassa) 
Área da Seção C = (0,4 x 0,01) + (0,01 x 0,19) = 0,0059 m² 

• Cálculo da Transmitância Térmica:

1º) Resistência térmica das seções: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 =  
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+  

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
=  

0,09
1,75

+  
0,01
1,15

+  
0,09
1,75

= 0,11155 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵 =  
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+  

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+  

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

=  
0,025
1,75

+  
0,04
1,15

+  
0,025
1,75

+  
0,01
1,15

+  
0,025
1,75

+  
0,04
1,15

+  
0,025
1,75

= 0,1354 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
=  

0,19
1,15

= 0,1652 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica da parede: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐶𝐶

=  
0,01425 +  0,05985 +  0,0059

0,01425
0,11155

+  0,05985
0,1354

+  0,0059
0,1652

 = 0,1321 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 =  0,13 + 0,1321 + 0,04 = 0,3021 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

4°) Transmitância térmica: 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=  

1
0,301

= 3,31 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da Capacidade Térmica: 

1º) Capacidade Térmica das seções 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)  + �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�  

+  (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)  

= (0,09 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400)  + (0,01 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)  + (0,09 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400)  = 452 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)  

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐) + �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�  

+  (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐) +  �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�

+   (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)  + �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�  

+  (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)

= (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + (0,04 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400)

+ (0,01 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)  +  (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + (0,04 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)

+ (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400)  = 420 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)  

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 =  𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,19 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000 = 380 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)  
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2º) Capacidade Térmica da parede 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶

 
=  

0,01425 +  0,05985 +  0,0059
0,01425

452
+  0,05985

420
+  0,0059

380

 = 422,05 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da espessura e da densidade da parede equivalente: 

A Figura 164 mostra à direita a parede real, e à esquerda a parede equivalente. A seguir, 

é realizado o cálculo da espessura e da densidade equivalentes desta parede. 

 
Figura 164 – Parede equivalente de 19 cm de blocos de concreto 

 
Fonte: da autora 

1°) Cálculo da espessura 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =

=  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,04 + 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,01

+ 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,04 + 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

=  �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 𝑐𝑐𝑚𝑚

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
�  +  �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 1 𝑐𝑐𝑚𝑚

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
�

+ �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 𝑐𝑐𝑚𝑚

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
� 

0,1321 =  �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
� + �

0,04
1,15

� + �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
� + �

0,01
1,15

� + �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
� + �

0,04
1,15

�

+ �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
� 

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,0236 𝑚𝑚 
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2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

= (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 𝑐𝑐𝑚𝑚 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

+ (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 1 𝑐𝑐𝑚𝑚 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 𝑐𝑐𝑚𝑚

+ (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 

422,05 = �0,0236 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,04 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,0236 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒�

+ (0,01 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,0236 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,04 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)

+ �0,0236 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2564,09 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 
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APÊNDICE 2 
   Questionário aplicado ao grupo 

de profissionais da Arquitetura, Engenharia Civil e Design  
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APÊNDICE 3 
 Cálculo da Transmitância térmica, da capacidade térmica e 

da densidade e espessura das paredes equivalentes do 

modelo de simulação final – Paredes de tijolos cerâmicos 
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A) PAREDE 15 cm 
 

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 15 cm 

Figura 165 – Parede de 15 cm de tijolos maciços 

 
Fonte: da autora 

1°) Resistência térmica das seções 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco): 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (0,01 𝑥𝑥 0,2) +  (0,05 𝑥𝑥 0,01) = 0,0025 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
0,03
1,15

� + �
0,09
1,15

� + �
0,03
1,15

� = 0,1304 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

* Seção B (reboco + tijolo + reboco): 

𝐴𝐴𝐵𝐵 = (0,05 𝑥𝑥 0,19) = 0,0095 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
0,03
1,15

� + �
0,09
0,90

� + �
0,03
1,15

� = 0,1522 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

 

2°) Resistência térmica da parede: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝐵𝐵

=  
0,0025 +  0,0095

0,0025
0,1304

+  0,0095
0,1522

= 0,1471 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 = 0,13 + 0,1471 + 0,04 = 0,3171 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

 

4°) Transmitância térmica : 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=

1
0,3171

= 3,15 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 15 cm: 

1°) Capacidade térmica das seções: 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco): 
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𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,09 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 300 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

* Seção B (reboco + tijolo + reboco): 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,09 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 1400) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 235,92 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

2°) Capacidade térmica da parede: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴
+  𝐴𝐴𝐵𝐵

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

=  
0,0025 +  0,0095

0,0025
300

+  0,0095
235,92

= 246,91 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

 

• Cálculo da parede equivalente de 15 cm: 

A Figura 166 mostra à esquerda a parede real, e à direita a parede equivalente. A seguir, 

é realizado o cálculo da espessura e da densidade equivalentes desta parede. 

Figura 166 – Parede equivalente 15 cm de tijolos cerâmicos 

 
Fonte: da autora 

1°) Cálculo da espessura: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

0,1471 =  �
0,03
1,15

� + �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

0,90
� + �

0,03
1,15

� 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,085 𝑚𝑚 

2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

246,91 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,085 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1622,89 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 
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B) PAREDE 25 cm 
 

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 25 cm 

Figura 167 – Parede de 25 cm de tijolos cerâmicos 

 
Fonte: da autora 

1°) Resistência térmica das seções 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco): 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (0,01 𝑥𝑥 0,1) +  (0,05 𝑥𝑥 0,01) = 0,0015 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
0,03
1,15

� + �
0,19
1,15

� + �
0,03
1,15

� = 0,2174 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

* Seção B (reboco + tijolo + reboco): 

𝐴𝐴𝐵𝐵 = (0,09 𝑥𝑥 0,05) = 0,0045 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
0,03
1,15

� + �
0,19
0,90

� + �
0,03
1,15

� = 0,2633 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica da parede: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝐵𝐵

=  
0,0015 +  0,0045

0,0015
0,2174

+  0,0045
0,2633

= 0,2501 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 = 0,13 + 0,2531 + 0,04 = 0,4201 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

4°) Transmitância térmica : 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=

1
0,4201

= 2,38 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 25 cm 

1°) Capacidade térmica das seções: 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco): 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 
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𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,19 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 500 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

* Seção B (reboco + argamassa + reboco): 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,19 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 1400) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 364,72 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

2°) Capacidade térmica da parede: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴
+  𝐴𝐴𝐵𝐵

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

=  
0,0015 +  0,0045

0,0015
500

+  0,0045
364,72

= 391,18 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

 

• Cálculo da parede equivalente de 25 cm 

A Figura 168 mostra à esquerda a parede real, e à direita a parede equivalente. A seguir, 

é realizado o cálculo da espessura e da densidade equivalentes desta parede. 

Figura 168 – Parede equivalente 25 cm de tijolos cerâmicos 

 
Fonte: da autora 

1°) Cálculo da espessura: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

0,2501 =  �
0,03
1,15

� + �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

0,90
� + �

0,03
1,15

� 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,1781 𝑚𝑚 
2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

391,18 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,1781 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1655,03 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 
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C) PAREDE 45 cm

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 45 cm

Figura 169 – Parede 45 cm de tijolos cerâmicos 

1°) Resistência térmica das seções 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco):

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (0,01 𝑥𝑥 0,1) +  (0,05 𝑥𝑥 0,01) = 0,0015 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐴𝐴 = �
0,025
1,15

� + �
0,4

1,15
� + �

0,025
1,15

� = 0,3913 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

* Seção B (reboco + tijolo + reboco):

𝐴𝐴𝐵𝐵 = (0,09 𝑥𝑥 0,05) = 0,0045 𝑚𝑚² 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = �
0,025
1,15

� + �
0,19
0,90

� + �
0,02
1,15

� + �
0,19
0,90

� + �
0,025
1,15

� = 0,4831 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica da parede: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝐵𝐵

=  
0,0015 +  0,0045

0,0015
0,3913

+  0,0045
0,4831

= 0,4563 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 = 0,13 + 0,4563 + 0,04 = 0,6263 (𝑚𝑚2𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

4°) Transmitância térmica : 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=

1
0,6263

= 1,60 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 
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1°) Capacidade térmica das seções: 

* Seção A (reboco + argamassa + reboco):

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,4 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 900 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾) 

* Seção B (reboco + tijolo + argamassa + tijolo + reboco):

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

+ (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,19 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 1400) + (0,02 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,19 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 1400)

+ (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 629,44 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2𝐾𝐾)

2°) Capacidade térmica da parede: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴
+  𝐴𝐴𝐵𝐵

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

=  
0,0015 +  0,0045

0,0015
900

+  0,0045
629,44

= 680,59 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚²𝐾𝐾) 

• Cálculo da parede equivalente de 45 cm

A Figura 170 mostra à esquerda a parede real, e à direita a parede equivalente. A seguir,

é realizado o cálculo da espessura e da densidade equivalentes desta parede. 

Figura 170 – Parede equivalente 45 cm de tijolos cerâmicos 

Fonte: da autora 

1°) Cálculo da espessura: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

=  �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
� + �

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� + �

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
�

+ �
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

0,4563 =  �
0,025
1,15

� + �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

0,90
� + �

0,02
1,15

� + �
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

0,90
� + �

0,025
1,15

� 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,1779 𝑚𝑚 

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 45 cm
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2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

= (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

+  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 +  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

680,59 = (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,1779 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,02 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)

+ �0,1779 𝑥𝑥 0,92 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1651,48 kg/m³ 
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APÊNDICE 4 
 Cálculo da Transmitância térmica, da capacidade térmica e 

da densidade e espessura das paredes equivalentes do 

modelo de simulação final – Paredes de blocos de concreto 
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A) PAREDE 15 cm

Figura 171 - Vista superior do bloco de concreto revestido com argamassa para parede de 
15 cm 

Fonte: da autora 

Propriedades do bloco de concreto (ABNT, 2005a): 
ρ = 2400 kg/m³ 
λ = 1,75 W/(m.K) 
c = 1,00 kJ/(kg.K) 

Propriedades da argamassa e do reboco (ABNT, 2005a): 
ρ = 2000 kg/m³ 
λ = 1,15 W/(m.K) 
c = 1,00 kJ/(kg.K) 

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 15 cm

1°) Resistência térmica da parede: 

Segundo o Anexo 2, a resistência térmica da parede de blocos de concreto com 9 cm 

de espessura é igual a 0,1242 (m².K)/W. Logo, a resistência térmica da parede de 15 cm será 

igual a: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 15 𝑐𝑐𝑚𝑚 +

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
0,03
1,15

+ 0,1242 +
0,03
1,15

= 0,1764 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica total: 
𝑅𝑅𝑇𝑇 = 0,13 + 0,1762 + 0,04 = 0,3464 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Transmitância térmica: 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=  

1
0,3464

= 2,89 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 
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Segundo o Anexo 2, a capacidade térmica da parede de blocos de concreto com 9 cm de 

espessura é igual a 130,83 kJ/(m².K). Logo, a capacidade térmica da parede de 15 cm será 

igual a: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 9 𝑐𝑐𝑚𝑚 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑇𝑇 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + 130,83 + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 250,83 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da parede equivalente de 15 cm:

A espessura equivalente e a densidade equivalente são iguais às do bloco definido no

Apêndice 1, sendo elas iguais a: 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,217 𝑚𝑚 

𝜌𝜌𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 602,90𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

B) PAREDE 25 cm

Figura 172 - Vista superior do bloco de concreto revestido com argamassa para parede de 
25 cm 

Fonte: da autora 

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 25 cm

1°) Resistência térmica da parede: 

Segundo o Anexo 2, a resistência térmica da parede de blocos de concreto com 9 cm 

de espessura é igual a 0,1242 (m².K)/W. Logo, a resistência térmica da parede de 25 cm será 

igual a: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 9 𝑐𝑐𝑚𝑚 +

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 9 𝑐𝑐𝑚𝑚 +  

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 15 cm:

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 15 cm:
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𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
0,025
1,15

+ 0,1242 +
0,02
1,15

+ 0,1242 +
0,025
1,15

= 0,3093 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

2°) Resistência térmica total: 
𝑅𝑅𝑇𝑇 = 0,13 + 0,3093 + 0,04 = 0,4793 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Transmitância térmica: 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=  

1
0,4789

= 2,09 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da capacidade térmica da parede de 25 cm:

Segundo o Anexo 2, a capacidade térmica da parede de blocos de concreto com 9 cm de

espessura é igual a 130,83 kJ/(m².K). Logo, a capacidade térmica da parede de 25 cm será 

igual a: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 9 𝑐𝑐𝑚𝑚 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 9 𝑐𝑐𝑚𝑚 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑇𝑇 = (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + 130,83 + (0,02 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + 130,83 + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)
= 401,66 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da parede equivalente de 25 cm:

A espessura equivalente e a densidade equivalente são iguais às do bloco definido no

Apêndice 1, sendo elas iguais a: 

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,217 𝑚𝑚 

𝜌𝜌𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 602,90𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 
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C) PAREDE 45 cm

Figura 173 - bloco de concreto preenchido 
com argamassa para parede de 45 cm 

Fonte: da autora 

Figura 174 - Vista superior do bloco de 
concreto revestido com argamassa para 

parede de 25 cm 

Fonte: da autora 

Seção A (reboco + concreto + reboco) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐴𝐴 = 2 𝑥𝑥 0,025 𝑥𝑥 0,19 = 0,0095 𝑚𝑚² 

Seção B (reboco + concreto + argamassa + concreto + argamassa + concreto + reboco) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐵𝐵 = 0,04 𝑥𝑥 0,19 = 0,0076 𝑚𝑚² 

Seção C (reboco + argamassa + reboco) 
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑟𝑟çã𝐴𝐴 𝐶𝐶 = (0,20 𝑥𝑥 0,01) + (0,01 𝑥𝑥 0,09) = 0,0029 𝑚𝑚² 

• Cálculo da transmitância térmica da parede de 45 cm

1°) Resistência térmica das seções: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=  

0,03
1,15

+
0,39
1,75

+
0,03
1,15

= 0,2750 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵 =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=  
0,03
1,15

+
0,025
1,75

+
0,1575

1,15
+

0,025
1,75

+
0,1575

1,15
+

0,025
1,75

+
0,03
1,15

= 0,3689 𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=  

0,03
1,15

+
0,39
1,15

+
0,03
1,15

= 0,3913 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑒𝑒𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  
0,0095 +  0,0076 +  0,0039 

0,0095
0,2750 

+  0,0076 
0,3689

+  0,0039 
0,3913 

= 0,3197 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

3°) Resistência térmica total: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑅𝑅𝑒𝑒 +  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 =  0,13 + 0,3197 + 0,04 = 0,4897 (𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 

4°) Transmitância térmica: 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=  

1
0,4897

= 2,07 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da Capacidade Térmica:

1º) Capacidade Térmica das seções 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)
+ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
= (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,39 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 1.056 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)
+ �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� + (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)
+ �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� + (𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐)
+ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
= (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + (0,1575 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000)
+ (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) + (0,1575 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,025 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400)
+ (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 930 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�
+ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
= (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,39 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) = 900 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾)

2º) Capacidade Térmica da parede 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 +  𝐴𝐴𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴

+  𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵

+  𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶
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𝐶𝐶𝑇𝑇 =  
0,0095 +  0,0076 +  0,0029

0,0095
1.056

+  0,0076
930

+  0,0029
900

= 980,85 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚2. 𝐾𝐾) 

• Cálculo da espessura e da densidade da parede equivalente:

Figura 175 – Parede equivalente 45 cm de blocos de concreto preenchidos com argamassa 

Fonte: da autora 

1°) Cálculo da espessura 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =  𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 =   
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐
+

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

0,3197 = =  
0,03
1,15

+
𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒

1,75
+

0,03
1,15

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,4681 𝑚𝑚 
2°) Cálculo da densidade: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 + (𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝜌𝜌)𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

980,85 = (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) + �0,4681 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� + (0,03 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2000) 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1.839,03 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 
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  APÊNDICE 5 
 Cálculo da Transmitância térmica e da capacidade térmica 

da cobertura do modelo de simulação final 
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• Transmitância térmica da cobertura

Propriedades da telha de fibrocimento (ABNT, 2005ª e BRASILIT, 2018 19): 

e = 0,008 m 
ρ = 1700 kg/m³ 
λ= 0,65 W/(m.K 
c = 0,84 kJ/(kg.K) 

1°) Resistência térmica da cobertura: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐
+ 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟 +

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
0,008
0,65

+ 0,21 +
0,10
1,75 = 0,2794 m²K/𝑊𝑊  

2°) Resistência térmica total: 

R𝑇𝑇  = RSi+ Rt𝑒 + Rse = 0,17 + 0,2794 + 0,04 = 0,4894 m²K/𝑊  

3°) Transmitância térmica 

𝑈𝑈 =  
1

𝑅𝑅𝑇𝑇
=

1
0,4894 = 2,04  W/(m2K) 

• Cálculo da capacidade térmica da cobertura

𝐶𝐶 𝑇𝑇  = (𝑟𝑟  𝑥𝑥  c  𝑥𝑥  𝜌𝜌 )fibrocimento + (𝑟𝑟  𝑥𝑥  𝑐𝑐  𝑥𝑥  𝜌𝜌 )ar+ (𝑟𝑟  𝑥𝑥  𝑐𝑐  𝑥𝑥  𝜌𝜌 )concreto  

𝐶𝐶 𝑇𝑇  = (0,008 𝑥𝑥 0,84 𝑥𝑥 1700) + 0 + (0,10 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 2400) = 251,42 kJ/(m2K) 

19  Telha de Fibrocimento Ondulada Brasilit 8 mm. Fonte: Disponível em: < 

http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondulada >. Acesso em maio de 

2018. 

http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondulada
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APÊNDICE 6 
 Cálculo da quantidade de tijolos, blocos de concreto e 

argamassa necessária para a construção das paredes 

absorvedoras 
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A) Quantidade total de tijolos para a parede:
Dados,

- dimensões dos tijolos (área frontal): 0,09 x 0,05 m

- dimensão total por unidade (tijolo + argamassa): 0,10 x 0,06 m

- dimensões da parede: 3,20 x 3,00 m

Logo, são necessários 32 tijolos na horizontal e 50 na vertical; Sendo assim, a quantidade de

tijolos por parede, considerando que são duas fiadas, será igual a: 32 x 50 x 2 = 3.200 tijolos

B) Quantidade total de argamassa de assentamento para a parede de tijolos cerâmicos:
O volume de argamassa para assentamento será igual a: {[(0,01 x 0,1) + (0,05 x 0,01)] x 0,19}

x 3.200 = 0,912 m³

O volume de argamassa para união das duas camadas será de: (3,20 x 3) x 0,02 = 0,192 m³

O volume de argamassa para reboco será de: ((3,20 x 3) x 0,025) x 2 = 0,48 m³

Logo, o volume total de argamassa será de: Vtotal = 0,912 + 0,192 + 0,48 = 1,584m³

Considerando uma densidade de 2.000kg/m³, a quantidade de argamassa necessária será de

3.168 kg.

C) Quantidade total de blocos para a parede:

Dados, 

- dimensões dos blocos (área frontal): 0,09 x 0,19 m

- dimensão total por unidade (tijolo + argamassa): 0,10 x 0,20 m

- dimensões da parede: 3,20 x 3,00 m

Logo, são necessários 32 tijolos na horizontal e 15 na vertical. Sendo assim, a quantidade de

blocos por parede será igual a: 32 x 15 = 480 blocos

D) Quantidade total de argamassa de assentamento para a parede de blocos de
concreto:
O volume de argamassa para assentamento será igual a: {[(0,01 x 0,1) + (0,19 x 0,01)] x 0,39}

x 480 = 0,54288 m³

O volume de argamassa para preenchimento dos furos do bloco será igual a: (0,04 x 0,19 x

0,1575 x 2) x 480 = 1,14912 m³

O volume de argamassa para reboco será de: ((3,20 x 3) x 0,03) x 2 = 0,576 m³

Logo, o volume total de argamassa será de:

Vtotal = 0,54288 + 1,14921 + 0,576 = 2,268 m³

Considerando uma densidade de 2.000kg/m³, a quantidade de argamassa necessária será de

4.536 kg.
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ANEXO 1 
   Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS 
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ANEXO 2  
  Isolamento da esquadria de correr 
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• Detalhamento da esquadria de correr

O documento apresentado a seguir demonstra o detalhe de vedação de uma esquadria

de correr, que pode ser utilizado para a janela da parede Trombe. Trata-se de um detalhe de 

uma esquadria de PVC, mas que pode ser aplicado a uma esquadria de alumínio. 
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Fonte: Material fornecido pela Kasper Esquadrias 
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