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APRESENTAÇÃO
Este livro reúne estudos realizados de 2016 a 2019, período no qual que foi consolidado
o ambiente de pesquisa do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental - LATECA1.
A convergência nas formações dos organizadores permite que se estabeleçam diversos
pontos de confluência nas pesquisas, proporcionando uma rica troca de experiências e
conhecimentos, em uma sinergia que permite apresentar os resultados aqui contidos em
uma só voz.
O Instituto de Engenharia de Mato Grosso (IEMT) e o Conselho regional de Agronomia e
Engenharia de Mato Grosso (CREA-MT) permitem a aproximação desses trabalhos acadêmicos com a atuação dos profissionais da área, demonstrando aos profissionais que trabalham na área do ambiente construído a viabilidade técnica de aplicação de algumas tecnologias inovadoras, bem como a necessidade de aplicação dos conceitos de sustentabilidade
voltados aos projetos de edificações, em especial, as de interesse social.
Este trabalho é fruto de nosso olhar sobre as implicações que afetam o ambiente construído quando se passa de uma abordagem tradicional da Construção Civil e da Tecnologia da
Arquitetura e Urbanismo para uma abordagem sistêmica e holística – sob a transversalidade da sustentabilidade, tão renegada na prática dessas duas áreas de atuação.

1

Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso
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As reflexões aqui propostas iniciam-se com a constatação de que o desenvolvimento que
implica em transformação da natureza a partir da exploração indefinida de seus recursos
tem sido - e deve ser continuar sendo - repensado pelo subsetor de Edificações, da Indústria da Construção Civil, na qual apenas uma minoria de líderes já se conscientizou de
que suas atividades não devem conduzir à escassez dos recursos naturais. Dessa compreensão deriva o conceito mais aceito atualmente do termo desenvolvimento sustentável,
que engloba não só a dimensão ambiental, mas também as dimensões social e econômica,
conceituado pela primeira vez no documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987 por Gro Burtland, na Conferência Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).
Apresenta-se, então, a necessidade de inovar no sentido amplo, ou seja, no sentido de
avançar em direção ao desenvolvimento sustentável, utilizando os recursos naturais de forma mais eficiente e responsável, reduzindo o impacto da cadeia e dos modos de produção
no ambiente e originando edificações mais resilientes.
Em se tratando das edificações, constata-se elevado potencial de inovação no Brasil, que
vai desde a fase de concepção do empreendimento, elaboração do projeto, definição dos
sistemas construtivos, uso e gestão do ambiente construído, até etapas de reforma, reuso, retrofit, demolição, descarte e destinação final, conforme cada caso. A contribuição
da Academia, por sua vez, se integra em todas as fases, uma vez que reflete nos saberes adquiridos, avançando na fronteira do conhecimento, capacita os profissionais aptos
a inovar, troca conhecimento com o setor público e com o terceiro setor, promovendo
interação entre instituições e, por isso, interage com as estratégias regionais e nacionais de
desenvolvimento.
Considerando esse contexto, o conteúdo ora apresentado encontra motivação em pensar a sustentabilidade no universo da construção civil por meio da escolha de materiais
ambientalmente corretos, com baixas emissões e baixa geração de resíduos, que promovam redução do consumo energético, proteção da biodiversidade dos sistemas naturais
existentes, maior integração do ambiente construído com o meio ambiente e bem-estar e
saúde do homem, demandando menos energia e água em todas as fases do ciclo de vida.
A busca pela compreensão do mundo e o desejo de propor formas de viver mais sustentáveis, nos conduziu a muitas descobertas, compartilhadas nesse livro de maneira técnica,
porém, acessível e amigável, em cinco capítulos, organizados de forma a propor ao leitor
uma trajetória do micro para o macro. Os trabalhos se voltam para a habitação e, especificamente, para a tipologia da Habitação de Interesse Social (HIS), escolhida como objeto
10

de estudo, por ter muita representatividade, tanto em termos de quantidade como de
qualidade. Quantitativamente, são mais de 13 milhões de moradias no país, somente no
programa Minha Casa, Minha Vida. Qualitativamente, essas habitações são edificadas com
sistemas construtivos padronizados, repetindo projetos ao longo de todo território nacional e, por isso, muitas lacunas se apresentam em relação à adequação das especificidades
climáticas dos locais de implantação, o que impulsiona a investigação de alternativas construtivas visando a melhoria da qualidade ambiental.
Assim, o Capítulo 1 - Influência de tipos e espessuras de argamassas de revestimento
externo no desempenho térmico de habitações - tem foco nos materiais de construção
e trata da influência de 152 tipos de argamassas para revestimento externo de alvenarias,
classificando-as em Convencionais e Não-convencionais ou Inovadoras. Discute, essencialmente, o desempenho térmico dessas argamassas, fornecendo subsídios para aplicação
em cidades brasileiras de clima frio e quente, uma vez que sua adoção como componente,
não implica em alteração do projeto. O repertório técnico apresentado possibilita ao leitor
elaborar respostas visando a obtenção de melhores condições de conforto térmico no interior dos ambientes.
O Capítulo 2 - Energia embutida de uma habitação: abordagem considerando as fases do
ciclo de vida – conduz o leitor a uma visão sistêmica das decisões de projeto, evidenciando
que a fase de uso e ocupação de uma edificação, embora seja a de maior custo ambiental
por ser a de maior duração temporal, recebe as demandas da energia de fabricação dos
materiais, uma vez que contempla a fase de manutenção. Fica clara, então, a importância
da especificação de materiais duráveis, que exijam pouca manutenção no desempenho de
suas funções. Considerando as HIS, onde a visão dos empreendimentos é de se produzir
o maior número de unidades pelo menor custo, os usuários acabam pagando pelos custos
econômico e ambiental de materiais de baixa qualidade que são aplicados nessas obras.
Em continuidade à abordagem dos impactos ambientais e as relações que se estabelecem
com as decisões projetuais, apresenta-se o Capítulo 3, intitulado Aplicação do modelo
mental BIM para projeto de habitação de baixo impacto ambiental, que descreve o exercício de elaboração de um projeto de uma habitação em BIM. Como correlato, ao leitor,
é proporcionada uma visão da necessidade de mudança do paradigma atual vigente nas
atividades de elaboração de projeto e as implicações decorrentes.
Em consonância com a abordagem sistêmica proposta, o Capítulo 4 - Desempenho térmico e conforto térmico adaptativo em habitações de interesse social frente às mudanças
climáticas, extrapola as necessidades impostas às habitações para um futuro próximo, em
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um cenário de aquecimento global, propondo a reflexão sobre a seguinte questão: Como
se deve construir hoje para que as edificações sejam termicamente habitáveis no final do
século? Apresenta-se, então, o conceito de resiliência às mudanças climáticas, tema central
de discussões mundiais, no qual a indústria da construção civil encontra-se em uma via de
mão dupla: se por um lado, o modus operandi do setor é responsável por grande parte dos
impactos ambientais ao planeta, por outro, este mesmo precisa repensar seus produtos à
luz de desses mesmos impactos, sofrendo as consequências de seus passivos ambientais.
Os efeitos do aquecimento global se estendem à escala das edificações e à escala urbana.
Assim, o Capítulo 5 - Influência microclimática da incorporação de vegetação em loteamento de habitação de interesse social apresenta estratégias de mitigação pautadas na
integração da vegetação à paisagem urbana. Os efeitos benéficos da vegetação são evidenciados nos microclimas e estendem-se para o interior das habitações e uma melhoria
da qualidade ambiental pode ser alcançada a partir do estudo da espacialidade e condicionantes locais.
Por meio desse repertório, selecionado com rigor técnico e considerando as áreas de conhecimento envolvidas, espera-se que o conteúdo aqui apresentado se torne uma possibilidade de geração de conhecimento concreto e ciência aplicada, e que possa ser revertido
em benefícios para a sociedade, por meio da integração entre os saberes acadêmicos, as
comunidades locais e o setor produtivo da construção civil.
Os Organizadores e Autores destacam e agradecem o apoio do CREA MT, por meio do
IEMT, o que permitiu a concretização dessa obra.

Os Organizadores

CAPÍTULO 1
INFLUÊNCIA DE TIPOS E ESPESSURAS DE
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EXTERNO NO
DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES
Ivan Julio Apolonio Callejas2
Ana Flávia da Silva Martins3

INTRODUÇÃO
Para se projetar edifícios termicamente eficientes, torna-se necessário identificar os processos de transferência de calor que ocorrem entre o ambiente externo e interno das habitações, a fim de que se possam criar soluções construtivas que associem diferentes materiais, com adequadas dimensões de camadas que ajudem a reduzir ou evitar perdas ou
ganhos térmicos. Tais soluções podem, ainda, auxiliar a evitar o desconforto térmico no
interior das habitações, bem como reduzir o seu consumo energético.
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2

Doutor em Física Ambiental, Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de
Mato Grosso.

3

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Mato Grosso.
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As argamassas de revestimento, em sistemas de vedações tradicionais, representam a primeira barreira disposta na envoltória da edificação com intuito de evitar ganhos ou perdas
de calor devido à exposição ao clima da região onde a habitação se insere. São materiais de
construção, com propriedades de aderência e endurecimento obtidos a partir da mistura
homogênea de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo (areia) e água, podendo conter
ainda aditivos e adições minerais (ISAIA, 2010). Sua dosagem varia de acordo com a finalidade e materiais utilizados, o que interfere nas propriedades físicas, mecânicas e térmicas,
diferenciando-as. Conhecer os componentes das argamassas e suas combinações se torna,
portanto, um aspecto técnico relevante, principalmente quando se almeja características
térmicas melhoradas (LEAL, 2012).
Diante disso, pesquisas vêm sendo realizadas com intuito de identificar propriedades de
materiais alternativos que possam substituir os correntemente utilizados na composição
das argamassas convencionas, ou que possam vir a complementá-las ou ainda aperfeiçoa-las, de tal maneira que estas novas composições, denominadas de não convencionais,
atendam também as normas técnicas, em especial a de desempenho térmico prescrito pela
NBR 15.220-3 (ABNT, 2005a). Entende-se por argamassas convencionais aquelas comumente utilizadas em obras correntes, podendo ser dosadas com aglomerante do tipo aéreo,
hidráulica ou mistas. Já as não convencionais são as que receberam em sua composição material com intuito de modificar suas propriedades termo físico mecânicas, proporcionando,
portanto, novas opções ao mercado da construção civil.
Apesar das propriedades das argamassas guardarem estreita relação com sua composição,
a NBR 15.220-2 (ABNT, 2005b) apresenta apenas valores referenciais para a propriedade
de condutividade térmica de argamassas comuns, de gesso e celular, o que dificulta as análises de desempenho térmico das edificações quando se pretende utilizar argamassas não
convencionais na composição dos sistemas verticais de vedação. Destaca-se que alguns
estudos revelam que existe uma estreita relação entre a massa aparente da argamassa e
a sua condutividade térmica, sendo este um dos motivos de haver grande variação nessa
propriedade térmica.
A condutividade térmica é uma propriedade de transporte que fornece uma indicação da
taxa pela qual a energia (calor) é transferida para um corpo, sendo dependente da estrutura física da matéria, atômica e molecular (INCROPERA et al., 2014). Ela funciona como um
importante indicador dos ganhos/ perdas de energia pelo envelope (envoltória) das edificações. Sabe-se que o desempenho de um edifício tem relação intrínseca com a sua envoltória, pois esta interage diretamente com as variáveis ambientais do local onde este se insere.
Desta forma, o conhecimento das características termofísicas de seus componentes são de
14

fundamental importância para o estabelecimento de estratégias de projeto que viabilizem
respostas satisfatórias à influência do clima, garantindo conforto térmico e habitabilidade
aos usuários (OLARTECHEA et al., 2015).
Como em algumas tipologias construtivas as argamassas são utilizadas externamente em
praticamente todo o entorno dos painéis de vedação vertical das edificações, a definição
desta propriedade se torna de fundamental importância visto que sua escolha irá influenciar o desempenho termoenergético da edificação. Destaca-se que além de melhorar o
conforto dos usuários, o isolamento térmico propicia economia de energia elétrica, seja
pelo menor uso de ar condicionado em regiões de clima quente, seja pelo menor uso de
aquecedores, em regiões de clima frio, justificando a importância da pesquisa das propriedades das argamassas.
Os materiais utilizados na composição das argamassas (não) convencionais são diretamente responsáveis pelas variações da massa aparente da argamassa e condutividade térmica.
Assim, torna-se de fundamental importância utilizar produtos com propriedades que efetivamente contribuam ou aperfeiçoem o desempenho das construções, com vistas a atender
os requisitos da NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a), que foca no atendimento das exigências do
usuário.
Nesse sentido, objetivou-se neste estudo avaliar o impacto proporcionado pela utilização
de diferentes tipos e espessuras de argamassas (não) convencionais de revestimento externo no desempenho térmico de uma edificação implantada em região de clima frio e quente,
representados pelas cidades brasileiras de Cuiabá/MT e Curitiba/PR, por meio de simulação computacional. Busca-se com esta pesquisa demonstrar a viabilidade de utilização de
diferentes tipos de argamassas além das convencionalmente usadas, como estratégia de
aperfeiçoar o desempenho termoenergético de uma edificação.
Para tanto, dividiu-se a pesquisa nas seguintes etapas: revisão sistemática da literatura sobre argamassas convencionais e não convencionais, com vistas a identificar as propriedades
de condutividade térmica e massa aparente; seleção por meio da análise de agrupamento
das argamassas (não) convencionais de referência a serem utilizadas no estudo para subsidiar a simulação computacional do edifício objeto da pesquisa; modelagem e simulação
computacional da edificação com diferentes tipos e espessuras de argamassas com intuito
de quantificar o impacto destas alterações no desempenho térmico em um edifício habitacional localizado em regiões de clima tropical e subtropical.
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METODOLOGIA

OBJETO DE ESTUDO, MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO
TÉRMICO DA EDIFICAÇÃO

DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE ARGAMASSAS
A pesquisa iniciou-se com o desenvolvimento de uma revisão sistemática sobre o tema,
objetivando responder a uma pergunta específica, que nesse caso se refere aos diferentes
tipos de materiais utilizados na fabricação de uma argamassa. Utilizou-se de métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, além de
coletar e analisar dados desses estudos incluídos na revisão.
A coleta dos dados foi feita por meio de publicações impressas e base de dados disponibilizados virtualmente, assumindo a forma de uma pesquisa bibliográfica sistemática. Foram
utilizados artigos, teses e monografias, publicados em diferentes portais eletrônicos, bem
como livros e normas, tanto nacionais quanto internacionais.
A pesquisa se deu a partir dos seguintes descritores: “condutividade térmica”, “massa aparente”, “argamassa” e “revestimento”. Em virtude dos trabalhos encontrados focarem em
diversos aspectos técnicos das propriedades das argamassas, utilizou-se como critério de
exclusão, o fato de os estudos apresentarem resultados relacionados à condutividade térmica e massa específica aparente das argamassas pesquisadas, os quais são foco desta primeira parte da pesquisa, uma vez que estas informações são necessárias para a simulação
computacional do edifício.
Os resultados da pesquisa realizada nas bases de dados foram organizados no formato de
quadros, no qual são apresentados o tipo de argamassa, sua massa específica aparente e
respectiva condutividade térmica, bem como a fonte onde estas informações foram encontradas. Procedeu-se, ainda, a categorização das argamassas em convencionais e não
convencionais conforme definição apresentada previamente.
Com intuito de desenvolver uma taxonomia capaz de classificar as argamassas em diferentes grupos, aplicou-se ao banco de dados catalogado a técnica estatística de Análise de
Agrupamento, tendo em vista que esta é uma técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar indivíduos ou variáveis em grupos homogêneos ou relativamente
compactos a uma ou mais características comuns (também chamada similaridade).

Com vistas a demostrar o impacto da substituição das argamassas no envelope de um
edifíco, selecionou-se como objeto de estudo uma habitação residencial unifamiliar de interesse social com 34,95 m² e 34,18 m² de área total e útil, respectivamente, contendo os
seguintes ambientes: Sala/Cozinha (15,80 m²), Quarto 01 (7,54 m²), Quarto 02 (7,77 m²) e
Banheiro (1,73 m2) (Figura 1). A planta baixa e os cortes do projeto da edificação podem ser
visualizados nas Figuras 2 e 3. A fachada principal está orientada a Norte. As esquadrias dos
quartos e sala são metálicas, do tipo veneziana e vidro, de correr com quatro folhas (duas
fixas e duas móveis) e da cozinha do tipo basculantes, com dimensões de 1,50 x 1,00m
(Sala), de 1,20 x 1,00m (Quarto 1 e 2) e de 1,00 x 1,00m (Cozinha). As portas externas são de
chapa metálicas e, as internas, em madeira. Os fechamentos verticais (paredes) do objeto
de estudo são em alvenaria de tijolos cerâmicos de seis furos, revestidos em ambas as faces
e o fechamento horizontal (cobertura) são de telha cerâmica sobre forro de Policloreto de
Vinila (PVC).
A avaliação do desempenho térmico foi realizada por meio de simulação computacional,
utilizando-se o software EnergyPlus (DOE, s/d), utilizando o banco de dados climáticos
de Cuiabá-MT (tropical)/ Curitiba-PR (subtropical) para caracterizar o desempenho destes
edifícios em regiões de clima quente e frio, respectivamente. Na etapa de modelagem da
HIS, utilizou-se o Plug-in OpenStudio para a edição e visualização em maquete eletrônica
no programa SketchUp8 (Figura 4). Para o desenho em 3D, o programa considera os elementos de construção sem suas espessuras, as quais serão adicionadas, como informações
numéricas para os cálculos, diretamente no software EnergyPlus. A tipologia foi modelada
conforme a planta-baixa apresentada na Figura 2, sendo que as superfícies que representam as paredes externas foram desenhadas nos limites externos, as que representam as paredes internas, no eixo da parede de divisão entre os ambientes internos. Foram modeladas
cinco zonas térmicas: Quarto 1, Quarto 2, Banheiro, Sala-cozinha e Ático (espaço inabitado
entre o forro e a telha), conforme critério estabelecido pela NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a).

Por meio da definição dos grupos com suas respectivas características em termos de massa
específica aparente e condutividade térmica, selecionaram-se três tipos de argamassas, uma
de cada grupo gerado, para compor a envoltória de uma habitação de interesse social (HIS),
com vistas a avaliar seu desempenho térmico com diferentes composições e espessuras.
16
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FIGURA 1

Foto da HIS pesquisa
FiguraElaboração
1: Foto da HIS
pesquisa
Fonte:
Própria

FIGURA 2

Planta baixa do HIS
Figura
2: Planta
baixaPrópria
do HIS
Fonte:
Elaboração

Figura 4: Modelagem da Edificação com ático e sombreamento dos beirais
FIGURA 4

Modelagem da Ediﬁcação com ático e sombreamento dos beirais
Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

A habitação foi considerada operando em duas condições: ventilação apenas ocorrendo
pelas frestas, para simulação de desempenho conforme a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a) e
ventilação seletiva, com a possibilidade de se abrir as janelas (quando a temperatura interna
dos ambientes excede 20°C, na condição de verão) ou fechá-las (quando a temperatura
interna é menor que 18°C, na condição de inverno), seguindo as recomendações do RTQ-R
(BRASIL, 2010).
Para subsidiar as análises, considerou-se as propriedades físicas e térmicas dos componentes
da edificação com sistema de vedação em blocos cerâmicos revestidos externa e internamente, e sistema de cobertura em telha cerâmica, ático e foro de PVC, seguindo as orientações
previstas nos procedimentos de cálculo estabelecidos pela NBR 15.220-2 (ABNT, 2005b) e
NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a). Estas propriedades podem ser consultadas nas Tabelas 1.

Fonte: Elaboração Própria
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FIGURA
FIGURA

CortesCortes
(a) transversal
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3:
Cortes
(a)
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Fonte: Elaboração
Própria e (b) longitudinal

Tabela 1: Características termofísicas dos materiais da edificação.

		

(a)
(a)

(a)

		

Fonte: Elaboração Própria

(b) (b)
(b)

CARACTERÍSTICAS
INSERIDAS

CERÂMICA
(TIJOLO)

CERÂMICA
(TELHA)

ARGAMASSA

PVC

Rugosidade

Áspero

Áspero

Áspero

Liso

Espessura (m)

0,09

0,01

Condutividade (W/mK)

0,55

0.9

Densidade (kg/m³)

1600

1600

Calor Específico (J/kgK)

920

920

Absorção térmica, solar e
visível

0,85; 0,75; 0,75

Tabela 3

Fonte: Elaboração Própria

18

19

0,01
Ver Tabela 3

0,2
1300
960

0,85; 0,3; 0,3

0,9; 0,2; 0,2

Destaca-se que o único sistema que sofreu variação nas simulações computacionais foi
o de vedação vertical, em virtude da mudança do tipo e espessura da argamassa de revestimento, enquanto no sistema de cobertura, a sua composição permaneceu inalterada
(Figura 5).
Figura 5: Sistemas de (a) vedação vertical e (b) de cobertura adotados na HIS

estes ambientes atendem os requisitos estabelecidos na NBR 15575-Parte 1 (ABNT, 2013a),
apresentando o pior desempenho térmico nas condições simuladas.
O Quarto 1, em planta, foi o ambiente escolhido para levar em consideração as condições
do dia típico de verão, e o Quarto 2, para as condições do dia típico de inverno, visto que
estes ambientes atendem os requisitos estabelecidos na NBR 15.575-Parte 1 (ABNT, 2013a),
apresentando o pior desempenho térmico nas condições simuladas.
Foram adotados os parâmetros de coeficiente de rugosidade do entorno (α), de coeficientes de pressão superficial (CP), de coeficiente de descarga (CD) e de coeficiente do fluxo de
ar por frestas (CQ), indicados pelo RTQ-R (BRASIL, 2010), para ambas as condições de simulação. As áreas de abertura das janelas atendem o requisito do RTQ-R, que indica que o
percentual de abertura para ventilação em relação à área de piso (A) deve ser superior a 5%.

(a)			

(b)

(a) Alvenaria revestida interna e externamente por
argamassa (tipo e espessura conforme Tabela 3)

(b) Sistema em telha cerâmica, ático e forro de PVC.

Fonte: Elaboração Própria

Para atender ao critério da NBR 15.575-4 (ABNT, 2013b), a absortância “α” à radiação solar
das superfícies das paredes foi considerada na cor clara, com α = 0,3. Como a edificação
foi implantada em várias orientações no condomínio, na simulação computacional da edificação seguiu-se o critério estabelecido na NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a) que indica que
devem ser simulados os recintos de permanência prolongada (sala de estar e dormitórios)
na orientação geográfica mais crítica do ponto de vista térmico.
Para a condição de verão, esta posição corresponde a um ambiente com duas paredes expostas, tendo uma janela voltada para oeste e a outra parede exposta voltada para norte,
ou em caso de impossibilidade dessa condição, o ambiente deve ter pelo menos uma janela voltada para oeste. Já na condição de inverno, a janela do cômodo deve estar voltada
para sul e a outra parede exposta voltada para leste, e caso não seja possível, o ambiente
deve ter pelo menos uma janela voltada para sul. Não foram considerados sombreamentos, visto que a referida norma prescreve que as paredes e janelas devem estar totalmente
desobstruídas.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO SEGUNDO RTQ-R E NBR 15575
Utilizou-se o indicador de desempenho térmico da envoltória da edificação estabelecido
no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R), considerando a edificação naturalmente ventilada (BRASIL, 2010).
Nesse regulamento, a análise do desempenho térmico é feita por meio da estimativa de
Graus-Hora de Resfriamento e de Aquecimento de cada ambiente de permanência prolongada da edificação habitacional. Esse indicador representa o somatório anual de Graus-Hora, calculado a partir da temperatura de base de 26°C para resfriamento e de 18°C para
aquecimento, conforme a temperatura operativa esteja acima ou abaixo da temperatura
de base, conforme Equação 1 e 2, respectivamente, em que GHR é Graus-Hora de Resfriamento anual (°Ch); GHA o indicador de Graus-Hora de Aquecimento anual (°Ch) e To é
a temperatura operativa (obtida na simulação) em cada uma das 8.760 horas do ano (°C).
8760 𝑠𝑠𝑠𝑠 T! > 26;
,
𝑖𝑖 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 T! ≤ 26;

T! − 26
(0)

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇! < 18;
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = & 8760 ,
𝑖𝑖 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇! ≥ 18;

18 − 𝑇𝑇!
(0)

GHR = &

01

02

O Quarto 1, em planta, foi o ambiente escolhido para levar em consideração as condições
do dia típico de verão, e o Quarto 2, para as condições do dia típico de inverno, visto que

Usou-se, também, como referência os critérios estabelecidos para o dia típico de verão
(21 de dezembro) e de inverno (21 de junho), seguindo as recomendações da NBR 15.575-1
com intuito de classificar o nível de desempenho do edifício. A temperatura interna da ha-

20

21

bitação, obtida nos ambientes internos no centro de cada zona térmica para os Quartos 1
(verão) e 2 (inverno), foi comparada à temperatura externa para enquadramento nos níveis
de desempenho mínimo (M), Intermediário (I) e Superior (S), conforme os critérios normativos (ABNT, 2013a) constantes na Tabela 2. Para esta análise, considerou-se na simulação
a condição de ausência de ocupação, portas e janelas fechadas e ventilação natural padrão
estabelecida para os ambientes (inclusive ático), ocorrendo apenas pelas frestas com 1 taxa
de renovação de ar por hora (1 ren/h).
Tabela 2: Critérios de avaliação de desempenho térmico para condições de verão e inverno para
zonas 1 e 7

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Revisão Sistemática da literatura
A revisão sistemática conduziu à pré-seleção de 54 trabalhos. Após aplicação do critério de
seleção, obtiveram-se 25 trabalhos, dos quais foram catalogadas 152 tipos de argamassas,
com diferentes dosagens convencionais e não convencionais (Quadros 1 e 2).
Pela análise das fontes normativas consultadas, nota-se que estas se restringem a apresentar valores das argamassas convencionais consagradas pelo uso, enquanto as não
convencionais se restringem àquelas com uso de agregados leves (vermiculita ou perlita
expandida).

NÍVEL DE DESEMPENHO

DIA TÍPICO DE VERÃO ZONAS 1 E 7

DIA TÍPICO DE INVERNO ZONA 1

Mínimo (M)

Ti, máx ≤ Te, máx

Ti, min ≥ (Te, min + 3ºC)

Intermediário (I)

Ti, máx ≤ (Te, máx – 2ºC)

Ti, min ≥ (Te, min + 5ºC)

ARGAMASSAS CONVENCIONAIS

Superior (S)

Ti, máx ≤ (Te, máx – 4ºC)

Ti, min ≥ (Te, min + 7ºC)

A. Argamassa Comum

Te, máx: Temperatura externa máxima no dia típico de verão (ºC)
Ti, máx: Temperatura interna (nos ambientes) máxima no dia típico de verão (ºC)
Te, min: Temperatura externa mínima no dia típico de inverno (ºC)
Ti, máx: Temperatura interna (nos ambientes) mínima no dia típico de inverno (ºC)

Quadro 1: Catalogação das argamassas convencionais em termos de densidade (�, kg/m³) e
condutividade térmica (λ, em W/mºC)
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REFERÊNCIA

1800–2100/1.15

NBR 15220 (2005b)

1.

Comum

2.

Comum com areia

2000/1.15

CARRARO (2015)

3.

REF 1:3 (cimento e areia), fator água/
cimento=0,6

2031/0.74

CORINALDESI,
MAZZOLI e
MORICONI (2010)

Fonte: Adaptado de NBR 15575-1 (ABNT, 2013a)

Foram realizadas simulações com os três tipos de argamassas com diferentes capacidades
de isolamento (baixa, média e elevada) (Tabela 3), sendo que para cada uma delas o edifício foi simulado com a espessura do revestimento argamassado externo de 15mm, 25mm
e 35mm, definidas em função dos valores usualmente utilizados na camada de emboço do
sistema de vedação vertical convencional de obras correntes de engenharia. Considerou-se
a edificação localizada na cidade de Cuiabá, clima tropical (zona bioclimática 7) e na cidade
de Curitiba, Clima Subtropical (zona bioclimática 1). Ao total, foram então realizadas 36
simulações computacionais.

�/λ

B. Argamassa Celular
4.

Celular

600–1000/0.40

5.

Celular 1

600/0.30

6.

Celular 2

1000/0.51

7.

Celular 3

1400/0.81

NBR 15220 (2005b)
FROTA e SCHIFFER
(2001)

C. Argamassa de Cimento
8.

Cimento e areia 1:5,5

1893/1.04

TINKER e
O’ROURKE (1994)

9.

CB (cimento e areia)

2034/1.70

LEAL (2012)
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�/λ

ARGAMASSAS CONVENCIONAIS

REFERÊNCIA

37. De gesso (ou de cal e gesso)

1000/0.53

10. Cimento, agregado e areia

1860/0.72

ASHRAE (2013)

38. De gesso (ou de cal e gesso)

1200/0.70

FROTA e SCHIFFER
(2001)

11. Cimento, areia e água (1:4:0,4)

1850/0.65

39. De gesso e areia

1500/0.65

IRAM 11601 (2002)

12. Cimento, areia e água (1:3:0,55)

1915/0.68

ALVES,PIETROBON
e PIETROBON
(1999)

40. De gesso com agregado de areia

1680/0.81

AKUTSU et al.
(1987)

13. Cimento e areia

1865/0.72

41. De cimento, gesso e agregado de areia

1860/0.72

CIBSE (2006)

14. Cimento e areia

1790/0.79

AKUTSU, SATO e
PEDROSO (1987)

15. Cimento e areia

1900/0.89

IRAM 11601(2002)

42. De cal ou cimento

1600/0.65

43. De cal ou cimento

1800/0.85

44. De cal ou cimento

2000/1.05

45. Cimento, cal e areia (1:1:6)

1783/0.85

TINKER e
O’ROURKE (1994)

D. Argamassa de Cimento para Alvenaria

F. Argamassa de Cal
FROTA e SCHIFFER
(2001)

16. Cimento

1600/0.87

17. Cimento: argamassa de areia 1:2 mix, 3.4% MC por vol.

2041/1.08

18. Cimento: argamassa de areia 1:3 mix, 3.4% MC por vol.

1998/0.99

19. Cimento: argamassa de areia 1:4 mix, 3.4% MC por vol.

1949/1.03

46. De cal e gesso

1200/0.64

IRAM 11601 (2002)

20. Cimento: argamassa de areia 1:6 mix, 3.4% MC por vol.

1893/0.97

47. De cal

1600/0.70

21. Cimento: argamassa de areia 1:7 mix, 3.4% MC por vol.

1844/0.88

AKUTSU et al.
(1987)

22. Cimento: argamassa de areia 1:8 mix, 3.4% MC por vol.

1852/0.79

48. De cal e cimento

1600/0.80

CIBSE (2006)

23. De cimento 1

2000/1.40

49. Argamassa bastarda de cal

1600/0.87

NCh 853 (2007)

24. De cimento 2

1648/0.72

50. De cal e areia ou de argamassa bastarda

1600/0.80

SANTOS e MATIAS
(2006)

25. De cimento 4

1900/1.50

G. Argamassa com Diferentes Tipos de Areia

26. De cimento

1650/0.72

CIBSE (2006)

51. Areia fina siltosa

1928/1.09

27. M0 (cimento e areia)

1650/0.38

LIGUORI, CAPUTO
e LUCOLANO
(2015)

52. Areia média quartzosa

2001/1.17

28. P0 (cimento e areia)

2142/0.42

29. Cimento de alvenaria: argamassa de areia 1:2 mix, 3.4%
MC por vol.

54. Tradicional

1900/1.3

1928/1.01

TAOUKIL et al
(2011)

55. Tradicional

2000/1.8

30. Cimento: argamassa de areia 1:4 mix, 2.3% MC por vol.

1878/0.89

56. PM (argamassa padrão)

1815/0.68

31. Cimento: argamassa de areia 1:5 mix, 2.4% MC por vol.

1858/0.85

32. Cimento: argamassa de areia 1:6 mix, 2.1% MC por vol.

1810/0.80

33. Cimento: argamassa de areia 1:7 mix, 1.7% MC por vol.

1776/0.77
1800–
2000/1.16
1900/0.93

34. Para reboco de juntas (exterior)
35. Para reboco de juntas (interior)

NCh 853 (2007)

CLARKE (1990)

CLARKE (1990)

IRAM 11601(2002)

E. Argamassa de Gesso
36. De gesso (ou cal e gesso)

1200/0.70
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NBR 15.220 (2005b)

53. Areia fina quartzosa

STANCATO (2000)

1828 / 0.95

Outras Argamassas
SANTOS e MATIAS
(2006)

Fonte: Elaboração Própria

Dentre as argamassas não convencionais citadas em pesquisas recentes estão as com adição de cortiça, poliruetano expandido (EPS), perlita, vermiculita, Poliestireno (PE), resíduo
de carvão, cinzas de combustível pulverizado, pedras-pome e escoria de alto forno (Quadro 2: A, B, C, D, E, F, G, H e I, respectivamente). Além dos materiais isolantes térmicos
usuais, utilizam-se materiais alternativos em substituição ao aglomerante ou agregado miúdo, tais como resíduos de pó-de-serra, raspa de pneu (Borracha de butadieno estireno),
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Polietileno Tereftalato (PET), raspa de madeira, casca de arroz e sisal (Quadro 2: J, K, L, M,
N e O, respectivamente).
Quadro 2: Catalogação das argamassas não convencionais em termos de densidade (�, kg/m³) e
condutividade térmica (λ, W/mºC)
� /λ

ARGAMASSAS NÃO CONVENCIONAIS

REFERÊNCIA

A. Argamassa com adição de Cortiça
1.

CC10 (cimento, 90% areia, 10% cortiça)

1911/1.47

2.

CC20 (cimento, 80% areia, 20% cortiça)

1706/1.31

3.

CC40 (cimento, 60% areia, 40% cortiça)

1668/1.06

4.

CC40* (cimento, 60% areia, 40% cortiça)

1666/1.14

5.

CC50 (cimento, 50% areia e 50% cortiça)

1589/0.74

6.

CC50* (cimento, 50% areia, 50% cortiça)

1579/0.68

7.

CC70 (cimento, 50% areia e 50% cortiça)

1377/0.54

8.

CC70* (cimento, 30% areia, 70% cortiça)

9.

CC70** (cimento, 30% areia, 70% cortiça)

26. CE70* (cimento, 30% areia e 70% EPS)

1385/0.56

27. CE80 (cimento, 20% areia e 80% EPS)

1323/0.66

28. Reboco térmico (cimento, EPS, água)

340/0.09

FRADE et al. (2010)

29. Reboco térmico melhorado (nova fórmula)

250/0.07

GONÇALVES et al.
(2012)

30. Argamassa com perlita

600/ 0.19

IRAM 11601 (2002)

31. Argamassa térmica com argila e perlita expandida

900/0.16

CARRARO (2015)

32. Gesso com agregado de perlita

720/0.22

AKUTSU et al.
(1987)

LEAL (2012)

C. Argamassa com adição de Perlita

D. Argamassa com adição de vermiculita
33. Gesso branco e vermiculita

720/0.25

INCROPERA
et al. (2014)

34. Gesso com agregado de vermiculita

720/0.24

AKUTSU et
al. (1987)

1218/0.48

35. Gesso e vermiculita

720/0.20

CIBSE (2006)

1205/0.41

36. Gesso com agregado leve (vermiculita ou perlita exp.) 1:1

800/0.30

10. CC80 (cimento, 20% areia, 80% cortiça)

1288/0.49

37. Gesso com agregado leve (vermiculita ou perlita exp.) 1:2

600/0.25

NBR 15.220
(ABNT,
2005b)

11. CC80* (cimento, 20% areia, 80% cortiça)

1243/0.47

E. Argamassa com adição de Poliestireno

LEAL (2012)

12. Argamassa de reboco com cortiça

910/0.16

38. PU 10% (água, cimento, 90% areia e 10% poliestireno)

1895/0.65

13. Argamassa de alvenaria com cortiça

860/0.12

39. PU 30% (água, cimento, 70% areia e 30% poliestireno)

1621/0.60

14. CH 40% areia+ 60% R1

1195/0.29

15. CH 40% areia+ 60% R2

1151/0.28

40. PU 10% +LP (água, cimento, 90% cimento, 10%
poliestireno e cal)

2090/0.72

16. CH+C 40% areia+ 60% R1

1238/0.44

F. Argamassa de resíduos de carvão

17. CH+C 40% areia+ 60% R2

1199/0.36

41. Cimento/areia/ resíduos de carvão 1:5.5

1245/0.37

18. CH+C 20% areia+40% R1+40% R3

919/0.22

42. Cimento/cal e areia/ resíduos de carvão 1:1:6

1199/0.30

19. CH+C 20% areia+40% R2+40% R3

846/0.20

20. CH+C 30% R1+70% R3

FRADE el al. (2010)

MARTINS (2010)

581/0.11

B. Argamassa com adição de poliuretano expandido (EPS)

G. Argamassa com adição de Cinzas de Combustível Pulverizado
43. Cimento/ areia e cinzas de comb. pulv. 1:5,5

1374/0.42

44. Cimento/cal/areia e cinzas de comb. pulv. 1:1:6

1219/0.29

21. CE10 (cimento, 90% areia e 10% EPS)

1959/1.07

H. Argamassa com adição de Pedra-pomes

22. CE20 (cimento, 80% areia e 20% EPS)

1814/1.02

45. Cimento/areia e pedra-pome 1:5,5

123 /0.32

23. CE40 (cimento, 60% areia e 40% EPS)

1610/0.87

46. Cimento, cal e areia/pedra-pome 1:1:6

960/0.25

24. CE50 (cimento, 50% areia e 50% EPS)

1587/0.80

25. CE70 (cimento, 30% areia e 70% EPS)

1368/0.75
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LEAL (2012)

CORINALDESI, MAZZOLI
e MORICONI
(2010)

27

TINKER e
O’ROURKE
(1994)

� /λ

ARGAMASSAS NÃO CONVENCIONAIS

REFERÊNCIA

I. Argamassa com adição de escória de alto forno
47. Cimento/areia e resíduo de escória de alto forno 1:5,5

1750/0.39

48. Cimento, cal, areia e resíduo de escória de alto forno 1:1:6

1532/0.33

TINKER e
O’ROURKE
(1994)

J. Argamassa com Agregado Vegetal (pó-de-serra)
49. 1:0,6:1,50 CPV-ARI (cimento/ agregado vegetal/ água)

916/0.19

50. 1:0,6:1,28 CPV-ARI

1004/0.21

51. 1:0,4:1,38 CPII-E

825/0.22

52. 1:0,4:0,84 CPII-E

1120/0.25

53. 1:0,4:1,36 CPV-ARI

1037/0.22

54. 1:0,4:0,84 CPV-ARI

1209/0.26

71. M10 (cimento, 90% areia e 10% plástico reciclado)

1420/0.27

72. M15 (cimento, 85% areia e 15% plástico reciclado)

1300/0.23

73. M20 (cimento, 800% areia e 20% plástico reciclado)

1230/0.20

74. M25 (cimento, 75% areia e 25% plástico reciclado)

1060/0.18

75. M33 (cimento, 67% areia e 33% plástico reciclado)

900/0.13

LUGUORI e
LUCOLANO
(2014)

M. Argamassa com adição de raspa de madeira
STANCATO
(2000)

STANCATO
(2000)

K. Argamassa com adição de Putadieno Estireno (Borracha)

76. P1 (cimento, areia e raspa de madeira)

1977/0.33

77. P2 (cimento, areia e raspa de madeira)

1877/0.29

78. P3 (cimento, areia e raspa de madeira)

1809/0.27

TAOUKIL et
al (2011)

N. Argamassa com adição de casca de arroz
79. 1:0,28:0,65 (cimento, casca de arroz, água) – 4,5 de areia +
pó de pedra com adição de 3% de polímero

1752/0,83
1795/0,95
1790/0,91
1770/0,70

55. 10M#10-20 (10% de areia substituído por pneu #10-20)

1756/0.59

80. 1:0,28:0,65 (cimento, casca de arroz, água) – 4,5 de areia +
pó de pedra com adição de 5% de polímero

56. 20M#10-20 (20% de areia substituído por pneu #10-20)

1562/0.58

O. Argamassa com adição de sisal

57. 30m#10-20 (30% de areia substituído por pneu #10-20)

1430/0.56

81. 1:0,08:0,60 (cimento, sisal, água) – 4,5 de areia + pó de
pedra com adição de 3% de polímero

58. 40M#10-20 (40% de areia substituído por pneu #10-20)

1269/0.54

P. Outras Argamassas

59. 10M#30 (10% de areia substituído por pneu #30)

1669/0.56

82. Termo acústica com fibras naturais e areia

1300/0.62

60. 20M#30 (20% de areia substituído por pneu #30)

1440/0.54

83. Térmica com micaxisto e argila

1010/0.20

61. 30M#30 (30% de areia substituído por pneu #30)

1305/0.52

62. 40M#30 (40% de areia substituído por pneu #30)

1106/0.51

84. De cal hidráulica

1600/0.80

MARTINS
(2010)

63. 10MMix (10% de areia substituído por pneu #30 e #10-20)

1716/0.56

85. De pedra calcária

1600/0.70

GIBSE Guide
A (2006)

64. 20MMix (20% de areia substituído por pneu #30 e #10-20)

1497/0.51

86. Não tradicional

625/0.30

65. 30MMix (30% de areia substituído por pneu #30 e #10-20)

1381/0.50

87. Não tradicional

875/0.4

66. 40MMix (40% de areia substituído por pneu #30 e #10-20)

1238/0.49

88. Não tradicional

1125/0.55

89. Não tradicional

1350/0.70

90. Não tradicional

1525/0.8

91. Não tradicional

1700/1.00

FADIEL et al
(2014)

L. Argamassa com adição de Polietileno Tereftalo (PET)
67. PET 0 (cimento e areia)

2280/1.45

68. PET 2.5 (cimento, areia e 2.5% PET)

2230/1.41

69. PET 5 (cimento, areia e 5% PET)

2220/1.34

70. PET 2.5 (cimento, areia e 7.5% PET)

2210/1.29

28

BENOSMAN
et al (2013)
BENOSMAN
et al (2013)

Fonte: Elaboração Própria
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STANCATO
(2006)

2167/1,18
2177/1,22
CARRARO
(2015)

SANTOS
e MATIAS
(2006)

Massa específica aparente e condutividade térmica
Com base nos dados catalogados, buscou-se relacionar essas variáveis. A análise de regressão indicou melhor ajuste dos dados por meio de uma relação não linear exponencial
(Figura 6), com coeficiente de correlação de 0,80, indicando que 80% dos dados explicam o
modelo determinado. Desta forma, verificou-se que há dependência entre estas propriedades, expressa pela tendência de elevação da condutividade térmica à medida que os traços
tendem a elevar a massa especifica aparente das argamassas.
Figura 6: Relação entre massa específica aparente e condutividade térmica das argamassas

O Grupo 3 compreende as argamassas de elevada massa específica (>1500kg/m3) e condutividade térmica (0,30 a 1,8 W/mºC), compostas pelas convencionais (de cimento e areia
ou cimento, cal e areia) e pelas não convencionais (de escória de alto forno e aquelas com
baixa substituição de cimento ou areia por cortiça, PU, EPS, PET e agregado vegetal).
As faixas de condutividade térmica definidas ficaram sobrepostas devido à utilização de
agregados com diferentes massas aparentes, visto que esta propriedade relaciona-se com o
transporte de calor em nível de estrutura molecular destes materiais. As dosagens utilizando
materiais leves ou alternativos reduzem não só a massa aparente, como alteram a porosidade
e o índice de vazios, justificando as variações na condutividade térmica nas pesquisas.
Com os grupos identificados, selecionou-se três tipos de argamassas, uma de cada grupo,
para compor a envoltória da parte externa de uma habitação do interesse social com vistas
a avaliar o desempenho térmico desta edificação (Tabela 3).
Tabela 3: Propriedades das argamassas utilizadas na simulação computacional da HIS
ARGAMASSA

DESIGNAÇÃO
(massa aparente)

DENSIDADE

CONDUTIVIDADE

1

Grupo 1 (G1)
Argamassa com adição
de Escória de alto forno

Baixa

0,22 W/mºC

825 kg/m³

2

Grupo 2 (G2)
Argamassa com adição
de EPS

Média

0,56 W/mºC

1385 kg/m³

3

Grupo 3 (G3)
Argamassa de Cimento
e Areia

Alta

1,15 W/mºC

2000 kg/m³

Fonte: Elaboração Própria

A análise de agrupamento indicou a formação de três grupos distintos com características
similares em relação às variáveis. O Grupo 1 compreende argamassas que apresentam baixa
massa específica aparente (250 a 800kg/m3) e baixa condutividade térmica (0,07 a 0,40 W/
mºC), do tipo não convencionais, com composição de cortiça, perlita, vermiculita, celular,
PET, agregado vegetal (Figura 6).

Fonte: Elaboração Própria

O Grupo 2 compreende as que apresentam intermediária massa específica aparente (900
a 1500kg/m3) e condutividade térmica (0,18 a 0,80 W/mºC). Entre as convencionais, observou-se apenas a presença das argamassas de gesso/cal com areia. Observa-se grande quantidade de argamassas não convencionais, dosadas com cinzas de combustível
pulverizado, resíduo de carvão, pedras-pome, agregado vegetal, PET, cortiça com dosagens
de areia e aquelas com elevada porcentagens de poliuretano expandido/ putadieno estireno (borracha).
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SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Com intuito de ilustrar o comportamento térmico do edifício com a utilização de diferentes
tipos de isolamento e espessura conforme indicado na Tabela 3, apresenta-se as Figuras 7
e 8, nas quais se ilustra o comportamento térmico no interior do recinto de permanência
prolongado para os dias típicos de verão (Cuiabá/ Curitiba) e de inverno (Curitiba) para as
diferentes configurações adotadas para o sistema de vedação vertical.
Ao se analisar o desempenho da unidade habitacional modelada quanto aos critérios estabelecidos para o verão, de acordo com a NBR 15.575-1, nota-se que, para o dia típico de verão em Cuiabá (21 de dezembro), apenas as argamassas G1 (25mm), G1 (35mm), G2 (25mm),
G2 (35mm) e G3 (35mm) alcançaram o nível mínimo (M) (Ti,máx ≤ Te,máx) de desempenho
preconizado pela norma (Figura 7). As demais simulações indicaram temperaturas no recinto interno acima da temperatura externa máxima (Tabela 4).
Figura 7: Comportamento térmico no dia típico de verão (zona bioclimática 7)

Tabela 4: Níveis de desempenho térmico alcançado pela edificação com diferentes tipos de
argamassas
CUIABÁ – DIA TÍPICO DE VERÃO
Tipo de
argamassa

G3 – Argamassa de Escória

G2 – Argamassa de EPS

G1 – Argamassa de Cimento
e Areia

Diferença

G3
(15mm)

G3
(25mm)

G3
(35mm)

G2
(15mm)

G2
(25mm)

G2
(35mm)

G1
(15mm)

G1
(25mm)

G1
(35mm)

Te,máx Ti,máx

-0,36

-0,04

0,23

-0,21

0,17

0,49

-0,01

0,42

0,77

Nível de
Desempenho

Não
atende

Não
atende

Mínimo

Não
atende

Mínimo

Mínimo

Não
atende

Mínimo

Mínimo

CURITIBA – DIA TÍPICO DE VERÃO
Te,máx Ti,máx

-0,89

-0,58

-0,31

-0,73

-0,35

-0,02

-0,48

-0,03

0,34

Nível de
Desempenho

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Não
atende

Mínimo

CURITIBA – DIA TÍPICO DE INVERNO
Ti,min T,e,min

8,69

8,87

9,02

8,56

8,70

8,82

8,50

8,60

8,70

Nível de
Desempenho

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Fonte: Elaboração Própria

Ao se analisar o dia típico de verão em Curitiba (21 de dezembro), apenas a argamassa G1
(35mm) alcançou o nível mínimo (M) (Ti,máx ≤ Te,máx) (Figura 8a). Todas as demais apresentaram temperaturas acima da temperatura externa máxima. Segundo a NBR 15.575-1
(ABNT, 2013a), nas zonas 6, 7 e 8, não é necessário a avaliação de desempenho para o dia
típico de inverno, portanto, analisou-se apenas o dia típico de inverno em Curitiba (21 de
junho), que pertence a zona bioclimática 1. Verifica-se, então, que em Curitiba todas as
argamassas alcançaram o nível superior (S) (Ti,mín ≥ Te,mín + 7ºC), segundo o critério da
NBR 15.575 (Figura 8b).

Fonte: Elaboração Própria
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Figura 8: Comportamento térmico no dia típico de (a) verão e de (b) inverno (zona bioclimática 1)

massas e blocos de vedação, no dia típico de inverno, o enquadramento do desempenho é
mínimo, enquanto para o dia típico de verão, verificou-se o não atendimento da norma em
muitos dos casos pesquisados, porém, em algumas condições, o enquadramento foi mínimo
(SILVEIRA, 2014). Estes resultados se aderem aos encontrados nesta pesquisa, de onde se
pode concluir que a espessura e tipo de argamassa impactam no desempenho do edifício,
devendo, portanto, se conduzir uma análise prévia de qual o melhor tipo de argamassa e
espessura a ser utilizada na fase de projeto do edifício.
Comparando-se as reduções percentuais proporcionadas nos Graus-Hora de Resfriamento para os diferentes tipos de argamassas (G1, G2 e G3) (Tabela 5, Figura 9), nota-se que,
à medida que aumenta a espessura do isolamento, ocorre redução nos Graus-Hora de
Resfriamento para a edificação implantada nas duas cidades (máxima redução encontrada
em Cuiabá foi de 5,2% na argamassa G1 - 35mm, enquanto em Curitiba 82,5% também em
relação a argamassa G1 - 35mm).
Tabela 5: Redução percentual nos Graus-Hora proporcionado pelas argamassas
CUIABÁ – GRAUS-HORA DE RESFRIAMENTO
Tipo de
argamassa

G3 – Argamassa de
Cimento e Areia

Redução
em relação

G3
(15mm)

G3
(25mm)

G3 (15mm)

100%

98,9%

G2 – Argamassa com
adição de EPS

G1 – Argamassa com
adição de Escória

G3
(35mm)

G2
(15mm)

G2
(25mm)

G2
(35mm)

G1
(15mm)

G1
(25mm)

G1
(35mm)

97,9%

99,5%

98,2%

97%

98,5%

96,5%

94,8%

30,6%

22%

36,1%

22,1%

17,5%

132,2%

131,3%

132,1%

131,4%

132,5%

CUIABÁ – GRAUS-HORA DE RESFRIAMENTO
G3 (15mm)

100%

42,7%

29,5%

51,9%

CUIABÁ – GRAUS-HORA DE AQUECIMENTO
Fonte: Elaboração Própria

G3 (15mm)

Análises de desempenho térmico conduzidas por pesquisas na zona bioclimática 07, para
o mesmo objeto de estudo com argamassas convencionais com espessura de 2,5cm, têm
indicado nível de desempenho mínimo, conforme determinado nesse estudo (NOGUEIRA et al., 2016; LOUZICH et al., 2016). Para a zona bioclimática 01 de Curitiba-PR, uma
investigação a respeito do desempenho térmico prescrito pela NBR 15.575-1 indicou que,
dependendo da composição do sistema de vedação vertical com diferentes tipos de arga34

100%

133,3%

132,6%

133,1%

Fonte: Elaboração Própria
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Figura 9: Graus-Hora de resfriamento para a edificação na zona bioclimática 7

Por outro lado, em relação aos Graus-Hora de aquecimento, notou-se elevação à medida
que se proporcionou maior isolamento à edificação por meio do uso das argamassas G1
e G2 (Figura 11). Desta forma, para a habitação implantada em condição de clima frio, a
argamassa G3 (15mm), caracterizada como não convencional foi a que apresentou menor
somatório de Graus-Hora e, portanto, maior impacto na redução dos graus-horas de aquecimento. No trabalho de Carraro (2014), a elevação da espessura também surtiu pouco
efeito no comportamento térmico da edificação. Similarmente, o melhor desempenho foi
registrado com argamassas mais isolantes.
Figura 11: Graus-Hora de Resfriamento para a edificação na zona bioclimática 7

Fonte: Elaboração Própria

Nos Graus-Hora de Resfriamento, a redução observada em Curitiba foi expressiva em termos percentuais, mas como o somatório de Graus-Hora é baixo (de no máximo 25°Ch), em
termos quantitativos, a modificação do tipo e espessura da argamassa não trouxe grandes
impactos (Figura 10). Assim, a argamassa G1 (35mm) foi a que proporcionou melhor isolamento térmico à edificação quanto a este requisito. Assim como constatado por Carraro
(2014), nota-se uma tendência de aquecimento quando se troca a argamassa comum por
uma com propriedades mais isolante, sendo este efeito reduzido à medida que se eleva a
espessura do isolamento. Portanto, para essa região deve-se ponderar pela utilização de
uma argamassa mais isolante no sistema de vedação, analisando-se o custo-benefício de
sua implementação.

Fonte: Elaboração Própria

Figura 10: Graus-Hora para a edificação na zona bioclimática 1 para resfiramento no verão

Fonte: Elaboração Própria
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CONCLUSÃO
Ao se utilizar diferentes tipos de argamassas na envoltória da edificação, compostas por
materiais não convencionais que representam grupos de argamassas de médio e elevado
isolamento térmico com diferentes espessuras (15 a 35mm), observa-se que estas são capazes de alterar a temperatura interna dos recintos de permanência prolongada, bem como
os Graus-Hora de Resfriamento e Aquecimento.
Para os dias típicos de verão, constata-se que, ao se utilizar argamassas mais isolantes, o
desempenho térmico do edifício foi impactado positivamente, com progressiva redução
da temperatura interna dos ambientes, fato este otimizado, também, pela elevação da espessura do revestimento argamassado. Fato semelhante ocorreu para o dia típico de inverno, porém com menor impacto. Desta forma, visando a atender ao requisito normativo da
norma de desempenho brasileira, recomenda-se o uso de argamassas mais isolantes e com
maior espessura de isolamento.
Em relação aos Graus-Hora de Resfriamento, verificou-se que, ao se proporcionar mais
isolamento ao edifício por meio de argamassas de médio e elevado isolamento, ocorreu
elevação das quantidades de horas necessárias para resfriamento tanto em clima quente
quanto clima frio. Por outro lado, ao aumentar a espessura das argamassas, notou-se redução das horas de resfriamento. Para a condição de frio, os Graus-Hora de Aquecimento ora
se elevaram, ora se reduziram, não apresentando, portanto, um comportamento bem delineado. Portanto, visando reduzir o consumo energético para resfriamento, recomenda-se
trabalhar com argamassas convencionais com maior espessura possível, contrapondo-se
com a recomendação anteriormente estabelecida visando atender o critério de desempenho térmico.
Notou-se que a variação apresentada pela temperatura do ar interno nos recintos de permanência prolongada, bem como o somatório dos Graus-Hora de Resfriamento e Aquecimento não foram tão expressivos, o que permite concluir que somente a variação do isolamento proporcionado pela argamassa em função da variação da espessura não se constitui
em estratégia suficiente para adaptar completamente ao edifício ao clima da região de
implantação, visando melhorar o seu desempenho térmico do edifício. Porém, em casos
de reformas ou retrofits do sistema de vedação vertical, a elevação da espessura da argamassa externa convencional existente traz benefícios para o desempenho térmico do
edifício, reduzindo tanto a temperatura do ar interna dos recintos de permanência prolon38

gada quando os graus horas de resfriamento. Por outro lado, a substituição de argamassas
convencionais por não convencionais mais isolantes (mantendo-se a espessura), somente
beneficia o desempenho térmico do edifício sob o ponto de vista da redução das temperaturas internas, porém, elevam os graus horas de resfriamento.
As argamassas de revestimento externo são elementos construtivos que corroboram para
o isolamento térmico do edifício. No entanto, visando tornar a envoltória do edifício mais
apropriada ao clima de implantação, torna-se necessário contar com a contribuição de
outros elementos construtivos para compor os painéis de vedação vertical, de tal forma a
se trazer benefícios de maior impacto para o desempenho térmico dos edifícios em regiões
de clima quente e frio.

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3: Desempenho Térmico de Edificações. Parte 3:
Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de
Janeiro, 2005a.
_____________. NBR 15.220-2: Desempenho térmico de edificações – Métodos de cálculo da transmitância térmica,
da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. Rio de Janeiro,
2005b.
_____________. NBR 15575-1: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro,
2013a.
_____________. NBR 15.575-4: Edificações habitacionais - Desempenho – Sistemas de VedaçõesVerticais Internas e
Externas. Rio de Janeiro, 2013b.
AKUTSU, M.; SATO, N. M. N.; PEDROSO, N. G. Desempenho térmico de edificações habitacionais e escolares. São
Paulo. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 1987.
ALVES, S. M.; PIETROBON, C. L. R.; PIETROBON, C. E. Determinação da condutividade térmica de materiais da construção civil e sua variação com umidade e densidade. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 5.; ENCONTRO LATINO AMERICADO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2., 1999,
Fortaleza. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 1999.
ASHRAE. ASHRAE Handbook-Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Capítulo 25: Dados de transmissão térmica e vapor d’água. 2013.
BENOSMAN, A. S.; MOULI, M.; TABI, H.; BELBACHIR, M.; SENHADJI, Y.; BAHLOULI, I. M.; HOUIVET, D. Effect of
addition of PET in the thermal properties of polymer-mortar composite materials. França, 2013.
BONIN. L. C. Terminologia de Argamassas. Disponível em: http://www.gtargamassas.org.br/images/phocadownload/
Terminologia_de_Argamassas_-_GTA_-_VIII_SBTA.pdf. Acesso em: 18 jun. 2016.

39

CARRARO, T. F. Análise do desempenho térmico de argamassas com propriedades térmicas. Trabalho de diplomação.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015.

13; Encontro Nacional e ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 9.,
2015, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2015. p. 1-9.

Chartered Institution of Building Services Engineers. CIBSE. Guide A: Environmental design (7th edition). London,
2006.

SANTOS, C. A. P.; MATIAS, L. Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente dos edifícios. ICT
Informação técnica. Edifícios – ITE 50. Lisboa, 2006.

CLARKE, J. A. The Harmonisation of thermal properties of building materials. BEPAC Research Report. BRE Publication. 1990.

STANCATO, A. C. Determinação da condutividade térmica e da resistência mecânica em argamassa leve. Dissertação
(Mestrado). 155p. Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2000.

CORINALDESI, V.; MAZZOLI, A.; MORICONI, G. Mechanical behaviour and thermal conductivity of mortars containing waste rubber particles. Materials and Design, v.32 p.1646–1650, 2011.

STANCATO, A. C. Caracterização de compósitos à base de resíduos vegetais e argamassa de cimento modificada pela
adição de polímeros para a fabricação de blocos vazados. Tese (Doutorado). 209p. Faculdade de Engenharia Civil,
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2006.

DEPARMENT OF ENERGY (DOE). EnergyPlus. Energyplus.net, 2016. Disponivel em: https://energyplus.net. Acesso
em: 13 de junho de 2019.
FRADE, D. F.; GONÇALVES, P. J.; NASCIMENTO, R. S.; SEQUEIRA, A. C. Argamassa de Reboco com Características
Térmicas. Congresso Português de Argamassas de Construção. Lisboa, 2010. Disponível em: http://www.apfac.pt/
congresso2010/comunicacoes/Paper%2070_2010.pdf. Acesso em: 24 mar. 2016.

TAOUKIL, D.; EL BOUARDI, A.; AJZOUL, T.; EZBAKHE, H. Effect of incorporation of wood on thermo physical proprieties on sand mortars. KSCE Journal of civil engineering. 2011.
TINKER, T. A.; O’ROURKE, A. Using waste materials as an agregate in low thermal conductivity mortars. CIB TG
16,Sustainable Construction, Tampa, Florida, USA, p.415-423, 1994.

FRADE, D.; TADEU, A.; TORRES, I.; MENDES, P. A.; SIMÕES, N.; MATIAS, G.; NEVES, A. Argamassas industriais com
incorporação de granulado de cortiça. In: Congresso Português de Argamassas de Construção. Coimbra, 2012. Disponível em: http://www.apfac.pt/congresso2012/comunicacoes/Paper%20100_2012.pdf. Acesso em: 24 mar. 2016.
FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. Manual de conforto térmico. 5º edição. Studio Nobel: São Paulo, 2001.
GONÇALVES, P. J.; FRADE, D. F.; BRITES, J. Argamassas térmicas - Uma solução no cumprimento do RCCTE. Congresso Português de Argamassas de Construção. Coimbra, 2012. Disponível em: http://www.apfac.pt/congresso2012/
comunicacoes/Paper%2084_2012.pdf. Acesso em 24 mar. 2016.
HALDIKI, Maria; BATISTAKIS, Yannis; VAZIRGIANNIS, Michalis. On clustering validation techniques. Journal of Intelligent Information Systems, 17, 2-3, 107-145, 2001.
INCROPERA, F. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S.; DEWITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa.
7º edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, p. 629.
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMATIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. IRAM 11601:2002 – Aislamiento térmico de
edificios – Métodos de cálculo. Buenos Aires, 2002.
INSTITUTO NACIONAL DE NORMATIZACION – INH – Chile. NCh 853.Of2007 - Acondicionamento térmico – Envolvente térmica de edificios – Calculo de resistencias y transmitancias térmicas. Chile, 2007.
ISAIA, G. C. Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. 2. ed. São Paulo, IBRACON, 2010. 1v.
LEAL, M. M. R. Desenvolvimento de argamassas de revestimento com comportamento térmico melhorado. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal. 2012.
MARTINS, M. F. S. Performance of plastering mortars with regranulated of expanded cork. Universidade Técnica de
Lisboa. Lisboa, 2010.
OLARTECHEA, M. S. ; CALLEJAS, I. J. A. ; DURANTE, L. C. ; ROSSETI, K. A. C; LIMA, M. J. S. Impactos da incorporação
de diretrizes construtivas bioclimáticas no desempenho termoenergético de habitação de interesse social (ZB 07). In:
ENCONTRO NACIONAL E IX ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO,

40

41

CAPÍTULO 2
ENERGIA EMBUTIDA DE UMA HABITAÇÃO:
ABORDAGEM CONSIDERANDO AS FASES DO
CICLO DE VIDA
Luciane Cleonice Durante4
Ivan Julio Apolônio Callejas5
Gisele Milanelo do Amaral6

INTRODUÇÃO
A cadeia produtiva da construção civil é uma das mais lucrativas da economia mundial e um
dos setores que mais gera emprego e renda. Pelo viés ambiental, sua magnitude também é
de grande escala: a construção civil é responsável pelo consumo de 12% do total de água
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doce utilizável do planeta; a indústria do cimento é responsável por 5% das emissões de
gases de efeito estufa e pelo consumo de 33% da energia elétrica produzida; 40% de todos
os resíduos gerados nas cidades provêm da construção civil (PNUD, 2012) e é responsável
por um quarto do total das emissões globais de CO2 (IEA, 2014). Além disso, o parque edificado mundial consome 42% da energia produzida (TORGAL e JALALI, 2010).
No Brasil, os empreendimentos de habitação social geralmente ocupam novas áreas e se
utilizam somente de matérias primas virgens como insumos. A maioria das edificações, independentemente de seu porte, é produzida de forma artesanal e, com isso, é elevada a
geração de Resíduos da Construção Civil (RCC). A geração de resíduos de RCC, segundo Santos (2009), é de 20% para residências novas, 21% para edificações novas acima de
300m² e as reformas ampliações e demolições representam 59% dos RCCs. Seis dos setores
industriais que mais consomem energia estão relacionados à construção civil brasileira:
cimento, cerâmica, metais não ferrosos, aço, química e mineração, que em conjunto usam
75% de fontes não renováveis (TAVARES, 2006).
Mediante a magnitude de demanda de produtos, processos, serviços e o modus operandi
do subsetor Edificações da indústria da construção civil, pode-se inferi-lo como de alto
potencial para redução de impactos. É importante destacar o conceito de impacto ambiental que, conforme proposto por Sanchez (2008), se constitui da mudança de um parâmetro ambiental, em um determinado período e em uma determinada área, resultante de
uma atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido
iniciada. Quando o impacto ambiental se mostra negativo, ele gera degradação ambiental
que é percebida pela redução das condições naturais e pela alteração do estado original
do ambiente.
Neste estudo, propõe-se a contabilizar a energia envolvida nas fases de construção, operação, demolição e descarte de uma habitação de interesse social, identificando-se os sistemas construtivos mais impactantes e fornecendo subsídios para trabalhos futuros que
pretendam propor alternativas de menor impacto ambiental às construções.
A abordagem realizada distingue-se pelo fato de que considera a energia consumida pela
mão de obra na execução dos serviços, quantificando a reposição dos gastos energéticos
humanos relacionados às horas trabalhadas, com o que se tem mais completude da contabilidade energética.

REFERENCIAL TEÓRICO
Para quantificação dos impactos ambientais de um serviço ou produto, a metodologia da
Análise do Ciclo de Vida (ACV) é reconhecida internacionalmente e expressa seus resultados em termos de categorias de impacto, tais como: mudanças climáticas, depleção do
ozônio, toxicidade humana, formação de material particulado, depleção da água, depleção
de minerais, depleção fóssil, dentre outras (EC-JCR, 2010).
A metodologia é normatizada pela NBR ISO 14.040 (ABNT, 2009-a) e NBR ISO 14044
(2009-b), que estabelecem os procedimentos para avaliação dos potenciais impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, “isto é, do berço ao túmulo”, na
forma de quantitativa, desde a extração da matéria-prima, sua manufatura, aplicação ou
uso, até o desmonte e destinação final do produto.
A ACV é o principal padrão de sustentabilidade em âmbito internacional. Sua elaboração
envolve todos os processos de transformação das matérias primas sendo necessários os
dados dos inventários dos materiais - informações dos processos e matérias primas envolvidos em sua produção -, representados no Inventário do Ciclo de Vida (ICV). O ICV identifica todos os fluxos de materiais e energia de um produto, ao longo de seu ciclo de vida,
para quantificação e compilação, tendo-se como correlato, o cálculo do impacto em toda
a cadeia do produto ou serviço. Uma ACV pode ser elaborada para o projeto, necessitando
da definição prévia de todos os sistemas e fornecedores, ou para a construção, o que demanda registro por parte da gestão da obra da procedência e consumo de materiais e horas
trabalhadas em cada serviço. Sem esses dados, compromete-se a fidedignidade da ACV.
Sabe-se que as edificações industrializadas, que permitem identificar esses padrões de insumos e processos necessários para a elaboração de uma ACV nas fases de projeto ou obra
são incipientes na realidade brasileira. Assim, a maioria das edificações, enquanto produto,
têm como característica a fragmentação, consistindo em um aglomerado de insumos provenientes de diversos locais e fornecedores, com origem em matérias primas e processos
industriais distintos, bem como formas de aplicação, execução e graus de racionalização
construtiva variados. Desta forma, é dificultada a identificação dos fluxos de materiais e
energia que ocorrem, tornando a elaboração da ACV uma atividade de elevada complexidade técnica e com resultados individualizados.
Desta forma, mesmo com ampla disseminação da ACV aplicada às edificações no cenário
internacional, a mesma ainda é pouco difundida no Brasil, por esbarrar na indisponibilidade
de dados acerca da produção, durabilidade e descarte dos produtos, o que ocorre pela
ausência de política pública implantada nesse tema e, consequente baixo grau de inovação
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tecnológica da indústria, que não possui seus processos mapeados com as informações
necessárias para elaboração de estudos desse tipo (COELHO FILHO, SACCARO JUNIOR
e LUEDEMANN, 2015).
Diversos autores já desenvolveram estudos científicos sobre o tema (PAULSEN e SPOSTO,
2013; ALSHAMRANI, GALAL e ALKASS, 2014; ROTHROCK, 2014; REZA, SADIQ e HEWAGE, 2014). Destaca-se Medeiros, Durante e Callejas (2018), que utilizou a metodologia de
ACV para quantificar os potenciais impactos em uma edificação pública, adaptando dados
para a realidade brasileira do inventário Ecoinvent, como os de energia elétrica. Os resultados demonstraram que o sistema Superestrutura foi o que mais contribuiu nas categorias
de Mudanças Climáticas.
Uma forma simplificada de viabilizar estudos energéticos ou do custo ambiental de uma
edificação é a quantificação da energia incorporada (EI). A sua estimativa indica o total dos
requisitos energéticos para a conversão da matéria prima em produto (TAVARES, 2006).
Como resultado, a EI representa o impacto na cadeia de produção, seja ela oriunda de fontes renováveis ou não, sendo que esse diagnóstico pode contribuir para a concepção de
uma construção ambientalmente mais sustentável.
A quantificação da energia incorporada pode ser feita em todas as etapas do ciclo de vida
de uma edificação e a sua conversão para emissões de dióxido de carbono (CO2) é considerada uma metodologia simplificada de ACV por diversos autores nacionais e internacionais
(TAVARES, 2006; BRIBIÁN, USON e SCARPELINI, 2009; TOCA et al., 2013), sendo denominada, pelos mesmos, como Análise do Ciclo de Vida Energético (ACVE).
Nesses estudos simplificados, mantém-se a nomenclatura das fases do ciclo de vida: a fase
de construção é denominada fase pré-operacional e engloba a energia envolvida no processo de produção do material de construção até seu transporte à obra, a energia envolvida com a mão-de-obra empregada na construção e a energia consumida por equipamentos
durante a construção; a fase de uso é denominada fase operacional, e consiste na energia
consumida por equipamentos elétricos, consumo para cocção e na energia para manutenção e reparos na habitação; a fase de demolição é denominada fase pós-operacional,
e consiste na energia envolvida para desconstrução, retirada e disposição dos materiais.
O termo energia embutida é utilizado para designar toda a energia envolvida na fase de
construção do edifício.
É importante destacar que a energia incorporada na fase de construção (ou energia embutida) representa uma parcela considerável da energia total da residência, podendo chegar a
até 30%, segundo Bribián, Uson e Scarpelini (2009) e de 23 % a 33 %, segundo Milne (2013).
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Segundo este último autor, em estudos realizados pelo governo australiano, concluiu que
são necessários de 12 a 21 anos de uso/operação da edificação para ser consumida a mesma energia incorporada em sua construção. Este tempo é chamado de índice de retorno
energético. A energia incorporada na fase operacional se relaciona com o padrão de vida
dos moradores, a posse de equipamentos elétricos e de condicionamento térmico artificial.
Na literatura, diversos autores internacionais e nacionais desenvolvem pesquisas científicas
nessa área, destacando-se a seguir algumas delas, consideradas relevantes para a construção do arcabouço teórico sobre o tema.
Sartori e Hestnes (2007) conduziu levantamento bibliográfico da energia embutida em
construções, chegando a 90 casos estudados em nove países. Embora havendo diferenças
climáticas e construtivas, o estudo revelou uma relação linear entre a energia de operação
e a energia total. Comparou a energia incorporada na fase operacional considerando a
adoção de estratégias passivas de projeto da edificação com a adoção de energia solar e
concluiu a primeira resulta em maior eficiência que a segunda. Cabeza et al. (2014) também
conduziu um levantamento bibliográfico a partir da análise do ciclo de vida energético e de
custos, mostrando que os estudos estão concentrados em áreas urbanas, construções com
baixo consumo de energia e em países de clima frio.
Ramesh, Prakash e Shukla (2010) realizou uma revisão crítica sobre o tema, apresentando
73 estudos em 13 diferentes países. Seu estudo apontou que a energia operacional representa 80 a 90% do total e a energia embutida na construção representa 10 a 20% do total.
Desta forma, a energia do ciclo de vida pode ser reduzida pelo uso de estratégias ativas e
passivas de projeto, mesmo que esta impacte em um pequeno aumento na energia embutida. Por outro lado, foi observado que algumas construções com baixo consumo de energia
possuem melhor resultado do que construções autossuficientes, ou seja, que produzem
sua própria energia para consumo na fase operacional, também chamadas de Net Zero
Energy Buildings, devido ao fato de que estratégias passivas não representam aumento significativo da energia incorporada na fase de construção, enquanto que medidas para garantir o consumo nulo de energia na fase operacional possuem elevada energia incorporada.
Bribian, Uson e Scarpelini (2009) publicaram o estado da arte em análise do ciclo de vida, propondo uma metodologia que foi aplicada em uma residência na Espanha, concluindo que a
energia embutida representa 30% da energia do ciclo de vida da residência. Adalberth (1997),
Ramesh, Prakash e Shukla (2010) e Cabeza et al. (2014) descrevem a metodologia, todos utilizando a divisão em fases de fabricação, uso e demolição.
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Em três residências suecas, Adalberth (1997) contabilizou a energia embutida e verificou
que esta, em média, foi de 3,00 GJ/m². O valor em parte é atribuído ao grande uso de
madeira para a estrutura e painéis de fechamento. Já Thormark (2002) analisou a energia embutida, operacional e o potencial de reciclagem para uma habitação sueca com 20
apartamentos, cada um com 120 m2, concluindo que a energia embutida representa 45% de
toda a energia de um ciclo de vida de 50 anos. O potencial de reciclagem chega a 35 a 40%
da energia embutida. Asif, Muneer e Kelley (2007) estudou uma casa na Escócia, concluindo
que o concreto consome 65% da energia embutida total. Os materiais construtivos foram
comparados por Reddy e Jagadish (2003), concluindo que uma mistura de solo e cimento é
a alternativa mais eficiente, tendo apenas um quarto da energia embutida de um tijolo de
argila queimada.
A pesquisa do CSIRO (2000) apresenta que uma casa média na Austrália contém cerca de
1.000 GJ de energia incorporada na fase de construção, o que equivale a cerca de 15 anos
na fase de uso ou operacional da edificação. Para uma casa que dura 100 anos, esse valor é
superior a 10% da energia utilizada durante a vida útil. A Figura 1 apresenta a comparação
entre a energia operacional acumulada e a energia embutida das habitações da Austrália, classificando-as segundo o consumo de energia operacional (high operating, normal
operating e low operating (ADAMS, CONNOR e OSCHSENDORF, 2006). Observa-se que
quanto mais baixo o consumo na fase operacional, maior o tempo de retorno energético.
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A energia embutida ou incorporada na fase de construção oriunda dos materiais, serviços
e equipamentos utilizados, incide uma vez ao longo da vida útil da edificação, durante sua
construção. Uma parcela dela incide em cada evento de manutenção e, integralmente, em
cada substituição do material. Com isso, a energia embutida pode ser equivalente a muitos
anos de energia operacional que, por sua vez, depende do que os usuários acumulam ao
longo do tempo. Estudos relacionados ao equacionamento energético de edifícios abrem
fronteiras de atuação para profissionais da construção civil, frente à necessidade mundial
de otimização de recursos naturais e de cadeias de reciclagem, nas quais se aplicam os
princípios da economia circular.
No Brasil, a energia embutida e operacional de edificações foi estudada por diversos autores, entre eles Tavares (2006), que apresenta a metodologia de cálculo, e Silva (2012), que
estudou diferentes tipologias de Habitações de Interesse Social (HIS). Carminatti Junior
(2012) analisou comparativamente a energia embutida de HIS de sistemas construtivos
com estrutura de aço, de blocos de concreto e de blocos cerâmicos. Decker (2014) estudou
lâmpadas, Marchesini (2013), mobiliário e Uhmann (2016), telhados verdes.

METODOLOGIA
A metodologia proposta contempla a quantificação da energia requerida nas fases de construção, operação, demolição e descarte de uma edificação, considerando como objeto de
estudo um projeto da Caixa Econômica Federal de Habitação de Interesse Social (HIS), com
41,16 m2 de área construída (Figuras 2 a 5). A habitação consiste em sala, cozinha, banheiro,
dois quartos, varanda e área de serviço.
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FIGURA 3

FIGURA 2
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Figura 3: Estrutura
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Fonte:
CEF (2016a)
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Quadro 1: Especificação dos serviços e seus respectivos insumos

(a)

SERVIÇOS
Limpeza do terreno: capina e remoção do entulho em todo o
lote

0

1

2,5

(b)

5

Área do terreno (m²)

Locação pelo método de gabarito em madeira, com tábuas
fixadas em barrotes 3”x 3”

Perímetro do radier para
cálculo do comprimento
total de tábuas (em m)

Escavação manual e alvenaria de contenção de 1 vez em todo o
perímetro do radier para contenção do aterro

Área do terreno (m²)
Perímetro do radier (m)

Radier de concreto 25 Mpa, com 10 cm de espessura, armado
com trama de aço CA 60 de Ø 5,0mm e espaçamento de
15x15cm, com utilização de formas de madeira

Área do radier (m²)
Espessura do radier (m)
Massa de aço (kg)

Cinta de concreto armado traço 1:2,5:4, nas dimensões 10 cm x
15 cm (largura x altura), com ferragem longitudinal de Ø 5,0mm e
estribos de Ø 3,4mm, espaçados a cada 15cm, a altura de 2,14 m

Perímetro do radier (m)
Altura e largura da cinta (m)
Peso de aço (kg)

Fonte: CEF (2016a)
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QUANTIFICAÇÃO
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SERVIÇOS

QUANTIFICAÇÃO

Paredes em alvenaria cerâmica de tijolos de 6 furos nas
dimensões 20x15x10cm. A argamassa de assentamento dos
tijolos em cimento e areia traço 1:6, com junta entre os tijolos
de espessura média de 12 mm

Altura da parede (m)
Perímetro das paredes
conforme planta baixa (m)

Estrutura da cobertura em caibros: peças 3” x 3”, em peças
conforme mostrado na Figura 3

Comprimento dos
caibros (m)

Cobertura em telhas de fibrocimento 5mm, fixadas sobre a
estrutura de madeira

Área da cobertura (m²)

Forro de PVC ou de madeira em todos os cômodos, com
exceção da varanda, sem forro

Área do forro (m²)

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia média lavada
no traço 1:4, com assentamento de piso cerâmico de dimensões
35 x 35 cm

Área do radier (m²)

Chapisco em argamassa de cimento e areia lavada
(granulometria média ou grossa) no traço volumétrico 1:3, com
espessura média de 5 mm e Reboco em argamassa de cimento
arenoso no traço 1:6, atingindo espessura final de 1,5 cm

Altura da parede (m)
Perímetro das paredes
conforme planta baixa (m)

Portas externas metálicas e portas internas em madeira oca, lisa,
dotadas de caixilhos, batentes, alisares, três dobradiças de latão
cromado 3x3” e fechadura cromada de sobrepor.

Quantidade e área de
portas (m²)

Janelas metálicas, com venezianas, nas dimensões 150x120cm,
sendo uma na sala e uma em cada dormitório. A cozinha possui
uma janela basculante, de madeira de lei ou metálica, com
vidros, nas dimensões 150x90cm.

Quantidade e área de
janelas (m²)

Pintura externa e interna em duas demãos de tinta PVA nas
paredes da edificação

Altura da parede (m)
Perímetro das paredes
conforme planta baixa (m)

Pintura em esmalte sintético nas aberturas de madeira ou
metálicas

Altura da parede (m)
Perímetro das paredes
conforme planta baixa (m)

Tubos e conexões em PVC soldável, linha predial, com
reservatório em polipropileno (250 litros) e Tubulações e
conexões para esgoto em PVC

Quantificação conforme
projeto (Figura 4)
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Instalação elétrica incluindo quadro de medição monofásico,
fios contidos em eletrodutos embutidos na parede ou piso e
Tomadas, interruptores e pontos de luz embutidos

Quantificação conforme
projeto (Figura 5)

Louças sanitárias, metais e acessórios: 01 bacia sifonada de
louça branca com caixa de descarga de sobrepor; 01 lavatório de
louça branca; 01 pia de cozinha de fibra, com torneira plástica;
01 tanque de lavar com torneira plástica; 01 chuveiro em PVC
com registro de pressão; 02 cabides de louça branca; 01 porta
papel de louça branca; 01 saboneteira de louça branca.

Quantificação conforme
projeto

FIGURA 4

Projeto hidro sanitário
Figura 4: Projeto hidro sanitário (sem escala)
Fonte: CEF (2016a)
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Os serviços descritos na Tabela 1 foram selecionados na planilha do Sistema Nacional de
Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI) da Caixa Econômica Federal (CEF, 2016b),
obtendo-se os correspondentes coeficientes de produtividade dos materiais e mão de
obra envolvidos em sua execução.
Para a quantificação da energia para construção de uma edificação, o ciclo de vida foi dividido nas fases pré-operacional, operacional e pós-operacional, para as quais consideraram-se os gastos energéticos conforme a Figura 6, a seguir descritas.
FIGURA 6
Figura 6: EtapasEtapas
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FIGURA 5
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Projeto Elétrico
Figura 5: Projeto Elétrico (sem escala)
Fonte: CEF (2016a)
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Onde: 𝐸𝑚𝑎𝑡,𝑖: energia embutida do material i; 𝑚𝑚𝑎𝑡, 𝑖): quantidade em massa do material
i; 𝐸𝑖 : energia embutida específica do material i; e, 𝐸𝑇𝑀 : energia embutida total relacionada
aos materiais de construção.

TRANSPORTE DA
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FASE
PÓS-OPERACIONAL

TRANSPORTE DE
MÃO DE OBRA

a.2) Energia embutida na mão de obra

ENERGIA CONSUMIDA
PELA MÃO DE OBRA

Com base na quantificação dos serviços (Tabela 1) e na quantidade de horas necessárias
para sua execução estabelecidas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) (CEF, 2018), foi obtida a quantidade de horas para sua execução
(hk). A soma de todas as horas de trabalho possibilitou o cálculo do número de dias de
trabalho (Equações 4 e 5).

Fonte: Elaboração Própria

A. FASE PRÉ-OPERACIONAL
Na fase pré-operacional é considerada a energia embutida nos materiais de construção
(ETM), a energia embutida relacionada ao transporte da mão de obra (ET,TP) e a sua alimentação (Ea), a energia de transporte dos materiais de construção (ET, TM), a energia elétrica utilizada durante a construção (EEE), a energia embutida nos materiais desperdiçados
(EMD), a energia envolvida no transporte do material desperdiçado até a obra (ETD) e a
energia do transporte do desperdício até o aterro (ETDa), conforme Equação 1.
𝐸𝑝𝑟é  = 𝐸𝑇𝑀  + 𝐸𝑇,𝑇𝑃  + 𝐸𝑎  + 𝐸𝑇,𝑇𝑀  + 𝐸𝐸𝐸  + 𝐸𝑀𝐷  + 𝐸𝑇𝐷  + 𝐸𝑇𝐷𝑎

(Eq. 1)

A energia embutida para cada material, em MJ/kg, foram tomados do trabalho de Tavares
(2006), por ser uma referência com dados de padrões adaptados ao Brasil. Também foram
utilizados como referência o trabalho de Hammond e Jones (2008) e de Decker (2014), este
último específico sobre lâmpadas fluorescentes.
A multiplicação da quantidade de material utilizada em cada serviço (dada em kg ou transformada para esta unidade, quando necessário) pela energia embutida específica resulta na
energia embutida, em MJ, utilizada para o serviço (Equação 2). A soma de todas as energias
embutidas resulta na energia embutida total existente nos materiais de construção para a
execução da habitação (Equação 3).
(Eq. 2)

𝐸𝑇𝑀 = ∑ 𝑁i 𝐸𝑚𝑎𝑡,𝑖

𝑑𝑇  = ℎ𝑇

(Eq. 5)

8

Onde: ℎ𝑇 horas totais de trabalho; ℎ𝑘: horas de trabalho por serviço; e, 𝑑𝑇: dias de serviço.
A partir do número de dias de trabalho, a energia utilizada pela mão de obra foi caracterizada em energia para transporte de pessoal e energia para alimentação.
A energia para transporte de pessoal foi calculada pelas Equações 6, 7 e 8.

a.1) Energia embutida nos materiais de construção

𝐸𝑚𝑎𝑡,𝑖  = 𝑚𝑚𝑎𝑡,  𝑖  . 𝐸𝑖

(Eq. 4)

ℎ 𝑇  = ∑ 𝑛 𝑘 ℎ𝑘

𝑁𝑉𝑇  = 2𝑑𝑇
𝑁𝑃

(Eq. 6)

𝐶𝑇  = 𝑁𝑉𝑇  . 𝑑𝑚  . 𝐶𝑒𝑠𝑝

(Eq. 7)

𝐸𝑇,𝑇𝑃  = 𝐶𝑇  . 𝑃𝐶𝑖

(Eq. 8)

Onde: 𝑁𝑉𝑇: número de viagens de transporte; 𝑁𝑃: número de pessoas transportadas por
viagem, considerado 10 pessoas; 𝐶𝑇: consumo de combustível relativo ao transporte de
materiais; 𝑑𝑚: distância média de transporte do trabalhador até a obra, considerado 15 km;
𝐶𝑒𝑠𝑝: consumo de combustível por km, considerado 9,5 km/L; 𝐸𝑇,𝑇𝑃: energia consumida no
transporte de trabalhadores; e, 𝑃𝐶𝑖: poder calorífico inferior do combustível, considerado
diesel, 42,26 MJ/kg.

(Eq. 3)
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Somou-se ao transporte a energia relacionada a alimentação (Ea), considerando uma dieta
diária de 2000 kcal.
a.3) Energia embutida no transporte de materiais
No trabalho de Tavares (2006), foi explorado o transporte das matérias primas, desde a sua
obtenção até sua industrialização. Para os principais materiais, foi constatado que na energia embutida já se encontrava a energia para toda a cadeia de produção. Desta forma, resta
incluir apenas o transporte da indústria até a obra. Para este cálculo, foram levantadas as
distâncias entre o fabricante do material e a cidade de Cuiabá- MT, localização hipotética
de implantação da edificação.
Foi dada preferência a fornecedores locais e, na ausência desses, buscou-se os locais de
fornecimento mais próximos. Além da distância, foi considerada para cada material a capacidade do caminhão, obtendo-se o número de viagens necessárias para o transporte da
carga (Equações 9, 10 e 11).
𝑁𝑉𝑀,𝑖  = 𝑚𝑚𝑎𝑡,𝑖

(Eq. 9)

𝐶𝑐,𝑖

𝐸𝑇,𝑇𝑀,𝑖  = 𝑁𝑉𝑀,𝑖  . 𝑑𝑚,𝑖  . 𝐶𝑒𝑠𝑝  . 𝑃𝐶𝑖

(Eq. 10)

𝐸𝑇,𝑇𝑀  = ∑𝑖𝑛  𝐸𝑇,𝑇𝑀,𝑖

(Eq.11)

Onde: 𝑁𝑉𝑀,𝑖: número de viagens para transporte do material i; 𝐶𝑐,𝑖: capacidade de carga do
caminhão para o material i; 𝐸𝑇,𝑇𝑀,𝑖  : Energia para transporte do material i; e, 𝑑𝑖 : distância

de transporte do material i.

a.4) Energia consumida na obra
A planilha SINAPI fornece os índices para tempo de utilização de equipamentos elétricos
durante a execução de cada serviço, dados em CHP (custo horário produtivo). O tempo de
uso do equipamento foi calculado pelo tempo dado pelo SINAPI multiplicado pela quantificação do serviço e a energia foi calculada pela multiplicação do tempo de uso do equipamento e a potência consumida (Equação 12).
𝐸𝐸𝐸  = ∑𝑖𝑛  𝑃𝑗 𝛥𝑡𝑗 

(Eq. 12)

a.5) Desperdício de materiais
Considerando o sistema construtivo da edificação objeto de estudo e as práticas de execução brasileira, há que se computar o desperdício de materiais que ocorre por variadas
fontes, que podem ser classificadas em diretas ou indiretas (PALIARI, 1999). As diretas são
provenientes de materiais danificados e, consequentemente, impróprios para a construção.
As perdas indiretas, por sua vez, são classificadas por Paliari (1999) como: i) por substituição: custo do material utilizado versus o especificado; ii) por produção: excesso de material
utilizado devido a incompatibilidade entre o projeto e a execução; iii) operacional: materiais para instalações provisórias, não previstos no projeto; iv) por negligência: uso maior
do que o especificado devido a erros do executor do serviço e v) por consequência: custos
devidos às outras perdas. Desta forma, Skoyles e Skoyles (1987) propuseram os índices de
desperdício por material apresentados no Quadro 2.
Quadro 2: Índices de desperdício considerados
MATERIAL

PERDA USUAL (%)

PERDA USUAL (%)

Concreto em infraestrutura
e superestrutura

2,50%

Tijolos estruturais
vazados e maciços

2,50%

Tubos cobre e de PVC

2,50%

Tijolos comuns

4,00%

Conexões de cobre

0,00%

Tijolos a vista

5,00%

Revestimentos
Argamassados – paredes e
tetos

5,00%

Revestimentos
Cerâmicos – paredes
e pisos

2,50%

Madeira – tábuas

2,50%

Blocos leves e de
concreto

5,00%

Madeira – compensados

5,00%

Telhas (inclusive
cumeeira)

5,00%

Aço

2,50%

Vidro-chapas

5,00%

Janelas préenvidraçadas

0,00%

Fonte: Stoyles (1976)

Estes índices foram utilizados para quantificação da energia embutida no desperdício de
materiais (Equações 13 e 14).

Onde: 𝑃𝑗: potência consumida e 𝛥𝑡𝑗: tempo de uso do equipamento.
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𝐸𝑀𝐷,𝑖  = 𝐸𝑚𝑎𝑡,𝑖  . 𝑓𝑑
𝐸𝑀𝐷  = ∑𝑖𝑛  𝐸𝑀𝐷,𝑖

(Eq. 13)

a) Energia consumida na fase operacional

(Eq. 14)

A energia da fase operacional pode ser dividida em energia de cocção, energia elétrica e de
manutenção.

Onde: 𝐸𝑀𝐷,𝑖 : energia embutida do desperdício do material i; 𝑓𝑑,𝑖 : fator de desperdício; e,
𝐸𝑀𝐷: energia embutida do desperdício de materiais.

a.6) Transporte do desperdício de materiais

Foi considerado o transporte dos materiais da indústria até a obra e o transporte do desperdício até o aterro, a uma distância de 50 km.
O transporte dos materiais em desperdício da indústria até a obra pode ser calculado
como uma parcela do transporte de materiais efetivamente utilizados, como mostrado
pelas Equações 15 e 16.
𝐸𝑇𝐷,𝑖  = 𝐸𝑇,𝑇𝑀,𝑖  . 𝑓𝑑,𝑖
𝐸𝑇𝐷  = ∑𝑖𝑛  𝐸𝑇𝐷,𝑖

Onde: 𝐸𝑔𝑎𝑠: consumo energético gás para cocção; 𝐸𝑒𝑠𝑝,𝑔𝑎𝑠: consumo específico do gás
(Abragás, 2014); 𝑁: número de moradores; e, 𝛥𝑡: intervalo de tempo (1 mês).

(Eq. 16)

Quadro 3: Equipamentos da fase operacional

(Eq. 17)
(Eq. 18)

𝐸𝑇𝐷𝑎  = ∑𝑖𝑛  𝐸𝑇𝐷𝑎,𝑖 

(Eq. 20)

(Eq. 15)

Tem-se, também, o computo do número de viagens para o transporte até o aterro, a partir
do número de viagens de transporte da indústria até a obra, multiplicado pelo fator de
desperdício (Equações 17, 18 e 19).

𝐸𝑇𝐷𝑎,𝑖  = 𝑁𝑉𝐷,𝑖  . 𝐶𝑒𝑠𝑝  . 𝑑𝑎

𝐸𝑔𝑎𝑠  = 𝐸𝑒𝑠𝑝,𝑔𝑎𝑠  . 𝑁 .  𝛥𝑡

Para o consumo de energia elétrica (EE,op) considerou-se o consumo dos equipamentos
indicados no Quadro 3.

Onde: 𝐸𝑇𝐷 : energia embutida para transporte do desperdício; e, 𝐸𝑇𝐷,𝑖: energia embutida
no transporte do desperdício do material i.

𝑁𝑉𝐷,𝑖  = 𝑁𝑉𝑀,𝑖  . 𝑓𝑑,𝑖

Para a energia de cocção, considerou-se a utilização de Gás Líquido Pressurizado (GLP),
seguindo o consumo indicado pela Abragás, em 2014, de 2,59 kg de GLP por pessoa por
mês. Assim, o consumo de gás pode ser calculado pela Equação 20, a partir da ocupação de
quatro moradores na residência (Equação 20).

(Eq. 19)

POTÊNCIA
(W)

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
POR DIA (H)

Lâmpadas

40

6

0,24

Geladeira

40

24

0,96

Micro-ondas

2000

0,1

0,2

Ferro de Passar

1000

1

1

Máquina de Lavar

1000

0,7

0,7

90

4

0,36

5500

0,25

1,37

EQUIPAMENTO

TV
Chuveiro

POTÊNCIA
DIÁRIA (KWH)

Consumo diário

4,83

Consumo mensal

145,05

Fonte: EFLUL (2019)

Onde: 𝑁𝑉𝐷,𝑖 : número de viagens até o aterro; 𝐸𝑇𝐷𝑎,𝑖: energia embutida para transporte do
material i da obra até o aterro; 𝐸𝑇𝐷𝑎: energia embutida total para transporte dos materiais
da obra até o aterro; e, 𝑑𝑎 : distância do aterro, considerada 50 km.

A energia de manutenção (Emanut) corresponde a energia necessária para manter a integridade da residência durante toda a fase operacional. Corresponde a consertos, reformas e
pinturas. Para isso foi utilizado o mesmo fator de manutenção utilizado por Tavares (2006)
(Quadro 4).
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Quadro 4: Durabilidade de materiais de construção e fator de acréscimo - ciclo de 50 anos
MATERIAIS

ANOS

FATOR MATERIAIS

ANOS

FATOR

Onde: 𝐸𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡: energia embutida da manutenção durante a fase operacional; 𝐸𝑝𝑟é,𝑖: energia embutida na fase pré-operacional para o material ou serviço i; e, 𝑓𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 : fator de manutenção para o material i. Assim, a energia embutida na fase operacional foi quantificada
por meio da Equação 22.

Estrutura de aço para
coberturas

100

1

Pisos vinílicos

18

2,73

Estacas de madeira, laje de
concreto

73

1

Carpete sintético

17

2,89

Painéis, isolamentos, argamassas

69

1

Freezer e refrigeradores

15

3,26

𝐸𝑜𝑝  = 𝐸𝑔𝑎𝑠  + 𝐸𝐸,𝑜𝑝  + 𝐸𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡

Placas de piso e pavimentação

68

1

15

3,29

b) Energia embutida na fase pós-operacional

Reboco de exteriores

60

1

15

2,78

Placas de fibrocimento

50

1

Forno de micro-ondas
Tubulação em ferro
galvanizado
Carpete de tecido

15

3,44

Parquet de madeira e tacos

50

1

Máquina de lavar roupas

13

3,75

Esquadrias, portas e janelas

46

1,09

Aquecedor de água

13

3,75

Painéis de madeira

45

1,11

Pinturas de interiores

12

4,17

Tubos de PVC

45

1,11

Pintura de telhado

11

4,76

Tubos de cobre

42

1,18

Papel de parede

10

5

Telhas de fibrocimento

40

1,25

Pinturas de exteriores

8

6,52

Telhas metálicas em aço

38

1,3

Cortinas

8

6,6

Fiação, interruptores e tomadas

38

1,31

Lâmpadas fluorescentes

5

10

Telhas de concreto

34

1,46

Lâmpadas incandescentes

2

25

Luminárias

30

1,67

Suportes de toalhas e
papel higiênico

25

2

Instalações de cozinha

30

1,67

Calhas e tubos de queda
em PVC

23

2,14

Conexões para instalações
sanitárias

30

1,67

Fornos e chapas elétricas

20

2,46

Piso cerâmico

30

1,68

Mobília

19

2,63

Fonte: Tavares (2006)

A energia de manutenção foi calculada como um fator da energia embutida da fase pré-operacional. Como cada material ou serviço possui um fator de manutenção diferente, o
resultado é dado pela multiplicação deste fator pela energia embutida pré-operacional de
cada material ou serviço, como indicado pela Equação 21.
𝐸𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡  = ∑𝑖𝑛  𝐸𝑝𝑟é,𝑖  . 𝑓𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡,𝑖

(Eq. 21)
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(Eq. 22)

A energia da fase pós-operacional consiste na energia para demolição e retirada do entulho.
A energia de demolição foi considerada totalmente executada pela mão de obra e não por
equipamentos, de acordo com os índices mostrados na planilha SINAPI (2016). A partir do
cálculo do total de horas, foi determinada a energia envolvida no transporte (E_(T,TP,pós)
e na alimentação da mão de obra (E_(a,pos)) seguindo o mesmo procedimento realizado
na fase pré-operacional e operacional (Equações 3 a 7, incluindo uma alimentação de 2000
kcal por dia).
Para o transporte do entulho, foi somada a massa de todos os materiais consumidos na fase
pré-operacional juntamente a massa dos materiais consumidos na manutenção (fase operacional), excluindo-se os materiais considerados como desperdício, pois já foram retirados na
fase pré-operacional. Com esta massa, foi calculado o número de viagens até o aterro, distante 50 km da obra, e com isso o combustível gasto para o transporte (Equações 23 e 25).
𝑚𝑒  = ∑𝑖𝑛  (1+𝑓𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 ) . 𝑚𝑖

(Eq. 23)

𝑁𝑣,𝑒  = 𝑚𝑒
𝐶𝑐,𝑒

(Eq. 24)

𝐸𝑇,𝑒  = 𝑁𝑣,𝑒  . 50 𝑘𝑚  . 𝐶𝑒𝑠𝑝  . 𝑃𝐶𝑖

(Eq. 25)

Onde: 𝑚𝑒 : massa de entulho; 𝑁𝑣,𝑒: número de viagens de entulho; 𝐶𝑐,𝑒 : carga do caminhão de entulho; e, 𝐸𝑇,𝑒: energia embutida relativa ao transporte do entulho.
Assim, o consumo da fase pós-operacional é dado pela Equação 26:

𝐸𝑝ó𝑠  = 𝐸𝑇,𝑇𝑃,𝑝ó𝑠  + 𝐸𝑎,𝑝𝑜𝑠  + 𝐸𝑇,𝑒

(Eq. 26)
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Os resultados foram consolidados em termos de fases do ciclo de vida, etapas construtivas, bem como em termos de índice de energia por unidade de área (m2) e índice de
retorno energético.

Tabela 1: Durabilidade de materiais de construção e fator de acréscimo - ciclo de 50 anos

FASE CONSUMOS

Considerando o ciclo de vida da habitação de 50 anos, a energia embutida total da edificação objeto de estudo resultou em 21,51 GJ/m². O valor corrobora com Tavares (2006),
que em seus cinco modelos, obteve valores de 15,01 GJ/m² a 24,17 GJ/m². Os resultados
brasileiros se mostram menores que os internacionais, que são da ordem de 50 GJ/m² a 90
GJ/m², justificado pelo fato de que as condições climáticas mais frias elevam o consumo
operacional para climatização na fase operacional.

Pós-operacional

Operação

Uso

Neste trabalho, estimou-se o valor de 18 GJ/m² na fase operacional, 3,35 GJ/m² para a
pré-operacional e 0,16 GJ/m² na pós-operacional (Tabela 1, Figura 8).

Manutenção

RESULTADOS

Pré-Operacional

Na avaliação ambiental, quantificaram-se as emissões de CO2 da edificação a partir da relação de 0,137 kg de CO2/kWh, visto que estas são as emissões geradas para a produção de
um 1kWh no setor energético brasileiro (EPE, 2015).

CONTRIBUIÇÃO
ENERGIA
ENERGIA
CONTRIBUIÇÃO
EM TODO O CICLO EMBUTIDA TOTAL
EMBUTIDA POR
NA FASE (%)
DE VIDA (%)
(GJ/M²)
ÁREA (GJ/M²)

Fabricação dos materiais de construção

2,950

88,09%

13,71%

Transporte dos materiais

0,095

2,85%

0,44%

Consumo de energia
na obra

0,022

0,65%

0,10%

Desperdício de
materiais

0,089

2,64%

0,41%

Transporte do
desperdício

0,003

0,10%

0,02%

Transporte de mão
de obra

0,069

0,10%

0,32%

Energia gasta pela
mão de obra

0,120

2,07%

0,56%

Energia elétrica

7,612

35,38%

34,13%
14,87

Energia cocção

7,266

33,77%

32,58%

Materiais

3,02

16,76%

14,02%

Transporte mão
de obra

0,04

0,23%

0,19%

Energia gasta pela
mão de obra

0,07

0,40%

0,33%

Transporte de
demolição

0,05

32,02%

0,24%

Transporte mão de
obra para demolição

0,02

13,06%

0,10%

Alimentação da
mão de obra

0,09

54,93%

0,41%

Total

100%

Fonte: Elaboração Própria
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3,35

65

18,00
3,13

0,16

21,51

Figura 7: Energia nas fases pré-operacional, operacional e pós-operacional, expressa em
porcentagem do total de cada fase do ciclo de vida (eixo principal) e Energia em cada fase do
ciclo de vida, expressa em GJ/m2 (eixo secundário)

Figura 8: Contribuição dos serviços na energia embutida da fase pré-operacional

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

O maior consumo na fase pré-operacional se deve à fabricação dos materiais de construção
(88,09 ou 2,95 GJ/m²), o que corresponde a 13,71% da energia de todo de todo o ciclo de
vida. Tavares (2006) obteve na fase pré-operacional valores de 5,74 GJ/m² a 7,32 GJ/m²,
que correspondia a um percentual de 29% a 49% de todo o ciclo de vida.
Ainda na fase operacional, a maior contribuição é dos fechamentos externos, ou seja, da
alvenaria (935 MJ/m²) devido ao uso do bloco cerâmico e do cimento, que envolve elevadas temperaturas nos seus processos de industrialização (Figura 9). Nesta fase, destaca-se,
também, a cobertura e a pintura (480 e 332 MJ/m², respectivamente), pelo fato de serem
insumos com elevado grau de industrialização e toxicidade em seus processos fabris.
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As etapas de alvenaria e revestimento são as que mais consomem horas de mão de obra.
Este resultado está relacionado com a forma de execução do sistema construtivo, artesanal
e com baixa racionalização construtiva. Também estão contidos nessa etapa construtiva,
os materiais de construção com maior energia incorporada (Figura 10), que são o tijolo cerâmico e o cimento.
Os maiores consumos de energia são devido à energia elétrica e de cocção, na fase de
operação, com valores de 34,13 e 32,58%, respectivamente, seguido pela fabricação de materiais de construção na fase pré-operacional e na fase de Manutenção na fase operacional,
com 14,87%. Na Turquia, de acordo com Ciravoglu (2005), os maiores percentuais de energia embutida ocorrem no sistema estrutural (24%) e na envoltória (26%)
Esses valores evidenciam que os custos energéticos são muito dependentes do usuário e
dos equipamentos elétricos que operam na habitação, o que se relaciona diretamente com
a condição socioeconômica da população e, justifica, mais uma vez, os maiores valores encontrados para os países europeus.
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FIGURA 9

Energia embutida nos dez materiais mais consumidores
Figura 9: Energia embutida nos dez materiais mais consumidores
Fonte: Elaboração Própria

A energia consumida no transporte corresponde a 5,02% da fase pré-operacional e 45,07%
da fase pós-operacional, atribuída ao transporte dos materiais e da mão de obra. Um ponto
positivo é a presença de indústria a 38 km de distância da cidade e de cerâmica vermelha, a 25 km de distância, que produzem respectivamente o cimento e o tijolo, materiais
mais utilizados nesta habitação. Apesar de possuírem elevada energia embutida, a energia
envolvida com seu transporte foi pequena, o que viabiliza sua utilização. Por outro lado,
devido a distância de Cuiabá dos grandes centros industriais, alguns materiais apresentam
elevado custo energético com transporte, como por exemplo, o aço, que foi considerado
proveniente de Contagem-MG.
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Fonte: Elaboração Própria

A fase operacional apresentou a maior contribuição energética, sendo que nela estão inclusas as manutenções relacionadas aos materiais de construção e serviços, que correspondem a 17,38% da energia dessa fase e 0,33% da energia de todas as fases do ciclo de vida.
O serviço de Pintura é o maior demandante dos serviços de manutenção da edificação,
pois para que mantenha seu desempenho, recomenda-se que seja feito com periodicidade bianual. Devido ao elevado fator de manutenção da pintura (6,52 para pintura de
exteriores e 4,17 para pintura de interiores, segundo o Quadro 4), esta aparece como a
maior consumidora.

O período em que a energia operacional por equipamentos (eletricidade e cocção) supera a
energia embutida relacionada a materiais de construção é de 22,07 anos, excedendo o tempo determinado por Milne (2013), para as habitações australianas, que foi de 12 a 21 anos,
o que significa que a energia embutida na fase pré-operacional dessa edificação brasileira é
menor que a das australianas. Para Tavares (2006), esse tempo, chamado índice de retorno
energético médio foi de 20 anos.
O índice de retorno médio das edificações australiana é de 24,47 anos, concluindo-se que
o consumo operacional de uma residência brasileira é menor que o de uma residência europeia. Diversos fatores justificam as diferenças encontradas, que vão desde o padrão econômico dos usuários, que determina maior ou menor intensidade de uso de equipamentos
elétricos; as questões climáticas, pois no caso da região de estudo, não se faz necessário
uso de aquecedores e, tampouco, foi considerado o uso de condicionadores de ar, uma vez
que a habitação não prevê circuitos elétricos para sua instalação e, forma de produção das
edificações, com maior ou menor grau de racionalização construtiva.

A energia embutida na manutenção foi de 0,062 GJ/m2.ano, maior que os estudos de Adalberth (1997), onde a energia embutida de manutenção foi estimada em 0,0288 GJ/m².ano.
Thormark (2002) ressaltou a importância da energia de manutenção, que cresce com o
aumento do ciclo de vida da construção. O prolongamento do tempo de utilização dos
materiais e a sua escolha por aqueles com menos energia embutida podem reduzem a
energia acumulada. Desta forma, esta é mais uma oportunidade de redução da energia das
edificações.

68

69

CONCLUSÃO
Neste estudo foi calculada a energia embutida em todo o ciclo de vida energético de uma
habitação de interesse social, conforme o padrão construído em todo o território brasileiro.
Obteve-se o valor total de 21,51MJ/m2 para seus custos energéticos, sendo 3,35 MJ/m², 18
MJ/m² e 0,16 MJ/m² para as fases pré-operacional, operacional e pós-operacional, respectivamente, normalizados para vida útil de 50 anos.
A partir das análises, foi possível obter um panorama das etapas e materiais construtivos
com os maiores custos energéticos, com possibilidade de extrapolação dos resultados, uma
vez que a habitação objeto de estudo, tem tipologia padrão e é edificada em todo o território brasileiro.
Observa-se que os valores encontrados foram menores que os da literatura nacional e internacional, e que estes podem ter variação relacionada a fatores climáticos e econômicos.
Ressalta-se a importância da escolha do sistema construtivo, uma vez que este tende a ter
o maior impacto energético, quanto maior a energia incorporada nos materiais, a quantidade empregada e o tempo gasto pela mão de obra na construção. Também, destaca-se a
importância da especificação de materiais que requerem baixa manutenção, uma vez que
esta etapa corresponde a cerca de 17,38 do consumo energético dessa fase.
Os gastos energéticos nas fases pré-operacional (construção), operacional (uso) e pós-operacional (demolição e descarte) são de 16, 84 e 1% de todo o ciclo de vida.
A maioria das pesquisas que abordam os gastos energéticos das edificações relacionam-se com
a fase operacional, pois os clientes e usuários exigem economia de energia como forma de redução de custos. Assim sendo, o intenso uso de energia direcionada à construção de um edifício é,
na maioria das vezes, ignorada. Os resultados obtidos mostram que 27,73% de toda a energia do
ciclo de vida de uma habitação envolvem a fabricação dos materiais de construção.
Uma vez que esses materiais de construção são padrão, ou seja, comumente ou tradicionalmente utilizados nas habitações brasileiras (estrutura de concreto e alvenaria de tijolos
cerâmicos), conduz-se à reflexão sobre a importância de se pensar sistemas alternativos de
menor impacto ambiental dos processos fabris.

instrumento para avaliação da sustentabilidade da cadeia de produção. Ademais, a reflexão
se encaminha pela necessidade de estabelecimento de políticas públicas para o setor da
indústria da construção civil, no sentido de diminuir seus impactos, que afetam não só a
escala local – cidades – mas o planeta como um todo, dada a dimensão de sua cadeia de
valor. Entre as políticas ainda não estruturadas e a indústria, encontram-se os profissionais
da construção civil, agentes com potencial de promoção de mudanças das práticas construtivas atuais, que podem munidos das informações aqui proporcionadas, repensar suas
propostas projetuais em prol de ambientes menos energoimpactantes.
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INTRODUÇÃO
A Inteligência Artificial (Artificial Intelligence, em inglês) - IA, tem possibilitado cada vez
mais o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas aplicadas à construção civil, cujos
objetivos são potencializar o trabalho humano, evitar retrabalho e os mais diversos desperdícios, mudando a maneira de projetar. Entende-se aqui que a IA, assim como informa
Rich (1991 apud COSTA, 2019, p. 52), “é o estudo de como fazer computadores realizarem
tarefas para as quais, até o momento, o homem faz melhor”. O mesmo autor ainda traz o
entendimento de que a IA é a “necessidade de compreensão dos processos humanos de
aprendizagem, e a modelagem dos mesmos, permitindo a emulação desses processos numa
máquina computacional”.
De acordo com Besant (1986 apud PEPPLOW, sem data, p. 2) “o projeto auxiliado por
computador (CAD) é uma técnica na qual o homem e a máquina se misturam formando um
grupo de resolução de problemas, agrupando intimamente as melhores características de
cada um”. Assim, desde as últimas décadas do século passado, as empresas desenvolvedoras de softwares para construção civil têm investido em possibilitar ao profissional projetista as melhores ferramentas de trabalho. Naquele momento, a representação em duas dimensões - 2D - de desenho técnico passou a ser feita por meios computacionais, marcando
a migração do desenho desenvolvido na prancheta para a tela do monitor.
Após a geração de documentos de projeto por meios computacionais e devido ao avanço
tecnológico em escala exponencial, percebeu-se a possibilidade de implementar nos softwares novas ferramentas de projeto. Dessa forma, o desenvolvimento projetual passa a
incorporar a representação em três dimensões - 3D. Com a adaptação dos profissionais às
novas tecnologias, observou-se a necessidade de além de visualizar bem o que está sendo
projetado, saber também, o que será obtido após a construção, em termos de desempenho
da edificação como um todo, e também dos seus principais subsistemas e componentes
(FUNDAMENTOS BIM, v. 1, p. 18).
Apesar da disseminação do BIM, em razão da sua importância para o mercado da construção civil, nem tudo que é 3D é BIM, pois, “soluções que possibilitam apenas a modelagem e
a visualização gráfica em 3D de uma edificação ou instalação, que utilizam objetos que não
incluem outras informações além da sua própria geometria, não podem ser consideradas
como soluções BIM” (Fundamentos BIM, 2016, v.1, p.24).

Assim, nasceu o conceito de Modelagem da Informação da Construção (Building Information
Modelling, BIM em inglês), na virada do ano 2000 (FUNDAMENTOS BIM, v. 1, p. 18).
De acordo com o Little Book of BIM (2019, p. 3), BIM “é um modelo colaborativo de trabalho
apoiado por tecnologias digitais, as quais permitem métodos mais eficientes de projetar,
entregar e de manutenção física de edificações construídas, ao longo de seus ciclos de
vida” (tradução adaptada nossa). Assim como o Little Book of BIM, a Estratégia BIM BR
(2018, p.7) apresenta o mesmo entendimento sobre BIM, acrescentando ainda que o BIM
serve “a todos os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo
de vida da construção”.
Dessa forma, é consenso que as atividades de elaboração de projetos de edificações, que
trabalhem no conceito BIM, resultam em produtos mais bem elaborados, com menor incidência de erros e indefinições e, consequentemente, em melhor qualidade da edificação,
quando construída. Este fato tem conduzido à criação de políticas públicas por parte de
diversos países para implementação BIM no parque edificado e o Brasil acompanha esse
movimento, uma vez que o governo já estabeleceu uma política para o setor.
Em junho de 2017, o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modelling (CE-BIM) foi criado pelo governo federal a fim de formular uma estratégia que pudesse alinhar as ações e iniciativas do setor público e do privado, impulsionar a utilização
do BIM no país, promover as mudanças necessárias e garantir um ambiente adequado para
seu uso (ESTRATÉGIA BIM BR, p. 8). Logo em seguida, em 17 de maio de 2018, entrou em
vigor o Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018, que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling.
Para a implementação da referida estratégia, o governo federal tem se pautado nas normativas internacionais ISO 12006-2 (2015) e ISO 19650 (2018), tendo estas sido elaboradas
com base na normatização britânica British Standards Institute – BSI. Até o momento, a
legislação brasileira contempla as seguintes normativas referentes a estratégia BIM: ABNT
NBR ISO 12006-2 e ABNT NBR 15 965 (partes 1, 2, 3 e 7 já publicadas).

Com a exigência de rapidez na troca de informações, acompanhada de análises multidisciplinares e com o envolvimento de variáveis distintas e complexas, tais como tempo, custo, mão
de obra e consumo, surgiu a necessidade de uma plataforma eficiente de gerenciamento.

Para os envolvidos, a transição que se apresenta é migrar da plataforma CAD para BIM,
como forma de controle de gastos, combate ao superfaturamento nas construções e garantia de um resultado qualificado. A política pública já foi estabelecida pelo governo brasileiro, o que induz as empresas privadas e os profissionais a implementarem o BIM como
diferencial competitivo. Os reflexos tocam a academia e a indústria da construção civil consolidando um paradigma inovador para o setor, que implica em um novo modus operandi
dos profissionais.
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Assim sendo, em busca do constante aperfeiçoamento na elaboração e condução de projetos e, tendo em mente as vantagens de se projetar com o modelo mental BIM, este estudo
tem por objetivo desenvolver um projeto de habitação, utilizando-se do referido modelo e
do aparato tecnológico que o acompanha. Dessa forma, pretende-se demonstrar o quanto
o modelo mental BIM contribui para a elaboração de projetos no campo da construção
civil, bem como o gerenciamento de todo o processo envolvido.

REFERENCIAL TEÓRICO
A AUTODESK (2014) orienta a implantação de um processo BIM a partir de um Plano
Organizacional BIM e de um Plano de Projeto BIM, este último com foco em um projeto
piloto. Para tanto, são necessárias a definições das soluções tecnológicas, as ferramentas
de análise que subsidiam a tomada das decisões de projeto e plataforma de comunicação
colaborativa. O Plano Organizacional BIM apresenta metas, objetivos e o alinhamento com
a visão organizacional. O Plano de Projeto BIM registra o modelo de trabalho colaborativo,
as funções e responsabilidades e meios de comunicação dos membros da equipe, os tipos
de informação e compartilhamento do projeto e os softwares, dentre outros.

Como correlato ao princípio colaborativo do BIM, as vantagens proporcionadas pela estratégia BIM na etapa de elaboração de projetos, o documento dos Fundamentos BIM
(2016, v.1) aponta: visualização em 3D do que está sendo projetado; extração automática
dos quantitativos; realização de simulações computacional e ensaios virtuais (eficiência
energética, por exemplo); identificação automática de interferências (geométricas e funcionais); viabilização e a intensificação do uso da industrialização de materiais construtivos
pré-fabricados, em decorrência da maior precisão agregada aos projetos; dentre outros.
Evidencia-se, então, a importância de um Plano de Execução BIM bem elaborado, como
forma de antever eventuais problemas ao longo do processo.
Figura 1: Troca de informações na plataformas CAD (à esquerda) e BIM (à direita)

Essas informações integram o Plano de Execução BIM - ou BIM Execution Plan (BEP), segundo a diretriz britânica Publically Available Specification (PAS 1192-2, 2013) que consiste
de “plano preparado pelos apoios para explicar como os aspectos da modelagem da informação de um projeto serão realizados”, estabelecendo toda a dinâmica de gerenciamento
do processo de projeto.
Em se tratando desse gerenciamento, este é imprescindível, visto que garante maior eficiência e exatidão no processo de projeto. Dessa maneira, percebe-se a importância do
Gerente BIM (BIM Manager, em inglês). Segundo é informado no Caderno BIM (2018, p.
22), elaborado pelo Governo do Estado do Paraná, o papel do Gerente BIM consiste em:
assegurar o cumprimento do Plano de Execução BIM e revisá-lo sempre que necessário; garantir a integração das diferentes disciplinas; gerar rotina de checagem de conflitos de disciplinas e entre disciplinas; coordenar as reuniões de revisão e compatibilização e proceder
com os encaminhamentos necessários para correção de inconformidades; realizar a gestão
da comunicação, troca de informação e documentação entre os envolvidos; dentre outros.

Fonte: CBIC (2016)

Além dessas vantagens, o modelo digital elaborado na fase de projeto pode ser utilizado na
sua fase de operação, ou seja, ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, conforme ilustra
a Figura 2.

Percebe-se, então, uma estrutura colaborativa circular, não mais linear como a realizada em
CAD, na qual as disciplinas trocam informações por meio de um modelo compartilhado (ou
federado) (Figura 1).
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Como uma ferramenta de projeto, a modelagem BEM [Building
Energy Modeling] pode ser utilizada para prever o uso e comportamento da edificação, estimar e comparar o desempenho de
várias alternativas de projeto e identificar alterações potenciais
para reduzir o consumo de energia (REEVES, OLBINA, ISSA, 2012;
apud QUEIRÓZ, GRIGOLETTI e SANTOS, 2019, p. 3).

Figura 2: Ciclo de vida BIM

Muito embora, no cenário atual, existam softwares que possibilitem tanto a modelagem
quanto a análise energética de forma satisfatória, questões de interoperabilidade ainda
precisam ser superadas. Sobre a criação de modelos energéticos, Kensek e Kumar (2008
apud QUEIRÓZ, GRIGOLETTI e SANTOS, 2019, p. 5) afirmam que a “interoperabilidade
entre a tecnologia BIM e a análise energética pode ser feita pela transferência de dados
de modelos BIM para modelos de energia e vice-versa, via arquivos interoperáveis ou pela
incorporação de funções de análise de energia dentro de programas BIM”.

Fonte: adaptado de INCOSE (2019)

Conclui-se, então, que a aplicabilidade de um modelo BIM não se encerra com o projeto do
edifício e, diante disso, a principal demanda sobre esse modelo é relativa à interoperabilidade e compatibilidade entre os softwares utilizados pelas equipes, nas diversas disciplinas
que o utilizam em todas as fases do ciclo de vida. Entende-se que “a interoperabilidade
entre programas computacionais é a capacidade de troca de informações entre dois ou
mais sistemas. Este processo deve permitir o intercâmbio contínuo de informações entre ferramentas” (ANDRADE, RUSCHEL, 2009; KENSEK, KUMAR, 2008; apud QUEIRÓZ,
GRIGOLETTI e SANTOS, 2019, p. 4).
Dentre as inúmeras vantagens mencionadas pelo uso da estratégia BIM, enfatiza-se a possibilidade de se analisar a eficiência energética das edificações, observando-se os gastos
energéticos na fase de operação. Já é possível realizar a simulação energética por meio de
softwares BIM. A simulação possibilita tomadas de decisão ainda na fase projetual, proporcionando aos projetistas a revisão tanto de aspectos volumétricos quanto de materiais
construtivos empregados, a fim de minimizar os impactos ambientais e tornar as edificações mais eficientes. Sobre o processo de modelagem energética, tem-se que:
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Contudo, não só há uma crescente preocupação em relação ao desperdício de materiais e
resíduos de obra e com a energia necessária para a operação da edificação, mas, também, a
razão entre o impacto ambiental dos materiais utilizados na construção civil. Logo, tem-se
pensado cada vez mais em se projetar com técnicas e materiais construtivos que possuam
pouca energia incorporada (embodied energy, em inglês), em vista dos possíveis prejuízos
causados ao ambiente. Sob esta ótica, Gomes e Barros (2018) apontam a atual incipiência
nas possibilidades de integração do BIM aos processos Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e
a necessidade futura de que a interoperabilidade completa se torne uma prática comum.

ABORDAGEM DA ESTRATÉGIA BIM NAS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BRASILEIRAS
Diante deste novo universo proporcionado pela adoção da plataforma BIM, realizou-se
pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, com a finalidade de elaborar análise de conteúdo que possa contribuir com a construção do referencial teórico acerca do modelo mental
BIM no panorama atual da construção civil brasileira.
Foram selecionadas 11 publicações técnico-científicas brasileiras dos últimos seis anos (AsBEA, 2013; AsBEA, 2015; ABDI, 2017; ABDE, 2017b; MDIC, 2018, CBIC, 2016a; CBIC, 2016b;
CBIC, 2016c; CBIC, 2016d; CBIC, 2016e) que abordam a temática do BIM de forma generalista, na forma de guias ou manuais de implementação. Destaca-se que as publicações
selecionadas integram o repertório elaborado por instituições ou organizações de classe,
excluindo-se publicações de cunho individual.
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A análise do conteúdo dessas publicações se deu a partir da utilização do software Nvivo14,
por meio de busca frequencial simples das 20 palavras mais recorrentes nas publicações. Os
dados foram tratados com o procedimento da exclusão dos itens compreendidos como: i)
palavras irrelevantes ou sem significado direto para construção das categorias temáticas e;
ii) com número mínimo de caracteres igual a cinco, eliminando, assim, artigos e proposições,
dentre outros. Essas palavras foram declaradas impedidas de serem agregadas ao processo
de análise de conteúdo.
Os resultados contêm a nuvem de palavras que compreendem o campo científico estudado (Figura 3). Nela, aparecem em tamanho maior as palavras com o elevado índice de
recorrência dentro do campo científico.
Verificou-se que, os estudos discutem o BIM no desenvolvimento de projetos, com foco na
elaboração do modelo cuja aplicação das informações vislumbram mais fortemente a fase
de construção.
FIGURA 3
Nuvem de palavras que sintetiza a abordagem dos guias e manuais

Figura 3: Nuvem de palavras
sintetiza
a abordagem dos guias e manuais nacionais sobre BIM
nacionaisque
sobre
BIM
Fonte: Elaboração Própria
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Fonte: Elaboração Própria

Em uma exploração mais aprofundada com a ferramenta Nvivo, buscou-se as relações entre as palavras “cenários”, “desafios”, “perspectivas” e “dificuldades”, bem como as relações

14

entre as palavras “pessoas – processos – tecnologia” na amostra, o que permitiu analisar o
contexto do cenário atual e perspectivas futuras.
Considerando cenários futuros, a grande expectativa dos projetistas em relação ao uso
do BIM é que possam desenvolver os projetos de forma coordenada e colaborativa, uma
vez que a tecnologia permite a visualização simultânea para análise e compatibilização dos
elementos das diferentes disciplinas. Isso minimizaria erros de projeto, da construção e as
patologias no edifício construído. Para tanto, necessita-se de um cenário de intercâmbio de
informação em rede e sobre um mesmo modelo depositado em um local virtual, que ainda
não é possível dada a velocidade de conexões e capacidade de hardware brasileira.
Na realidade atual, os projetos são desenvolvidos em modelos federados, onde cada disciplina desenvolve seus próprios modelos em locais distintos, após o que são disponibilizados em
servidores de hospedagem. Não se trabalha em rede e as versões que podem ser visualizadas
pela equipe dependem dos uploads e downloads, o que é limitante para o uso do BIM em
sua premissa conceitual de que todos os projetistas possam visualizar simultaneamente a
atualização das informações e que a colaboração ocorra de forma contínua e concomitantemente. Tem-se, então, a necessidade de superação de um entrave tecnológico.
Essa forma de atuar exige dos projetistas rápida capacidade de retorno das soluções e
com assertividade, o que exige conhecimentos, competências e habilidades que devem ser
adquiridas pelos profissionais de engenharia e arquitetura, em suas formações. Aponta-se
uma grande necessidade da introdução da abordagem integrada nos currículos dos cursos,
diminuindo a fragmentação das disciplinas, assim com a inclusão do BIM nos conteúdos.
Uma vez profissionais do mercado da construção civil, devem estar abertos à revisão constante dos processos de trabalho, ter capacidade de trabalhar em equipe e com novas tecnologias, independentemente da experiência profissional que possuam. Tem-se, então, a
necessidade de mudança de paradigma no meio acadêmico e profissional dos profissionais,
além da superação de um entrave metodológico, relacionado à forma com que as pessoas
desenvolvem seus trabalhos.
No entanto, a maior transformação proporcionada pelo BIM nos processos de projetos das
edificações seja o fato de que se muda a estrutura hierárquica das responsabilidades e os
projetistas não mais se remetem a um gestor que, teoricamente, possui maior conhecimento e competência técnica. Assim, os projetistas passam a assumir as decisões de sua área
de conhecimento sob o olhar criterioso e contínuo de uma Coordenação BIM, constituindo
formação de grupos transversais de estruturação funcional.

NVivo versão 12 Plus, licenciada para a Universidade Federal de Mato Grosso.
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A adoção do BIM no desenvolvimento dos projetos permite usos diferenciados, desde um
estudo de massa para simulações iniciais da insolação e seus efeitos na carga térmica, até a
extração de quantitativos para orçamentação, com ou maior precisão quanto for o nível de
detalhe do modelo. Em todas as etapas, isso permite comparar diferentes cenários de solução e definir o melhor encaminhamento do projeto. Desta forma, o processo BIM implica
em novos produtos e serviços ao longo do desenvolvimento do projeto e, consequentemente, possibilidade de agregar valor na evolução do projeto.

ma, as etapas metodológicas consistem em: a) apresentação dos requisitos da habitação,
b) concepção da habitação; c) desenvolvimento do modelo e d) quantificação de materiais.

Nesse sentido, o esforço no detalhamento do modelo deve estar previamente estabelecido, para que não se dedique trabalho a componentes arquitetônicos ou construtivos
que tenham uma fraca relação custo-benefício com o esforço de inserção. Por outro lado,
modelos com elevado detalhamento conduzem à minimização de erros e aproximam mais
fielmente a edificação projetada da edificação construída, garantindo assertividade às soluções propostas. Como consequência, o produto – edificação, tem melhor qualidade. Por
outro lado, a carência de informações técnicas sobre os produtos e a prática vigente de
postergar as decisões sobre sistemas construtivos, especificações e custos para a etapa
de construção, vai em direção contrária ao conceito BIM, do que deriva a necessidade de
superação do entrave dos processos.

a) Definição do Plano de Execução BIM

METODOLOGIA
No escopo do planejamento das obras de construção civil, como uma obra de habitação,
objeto deste estudo, a visão tradicional dos profissionais envolvidos e que ainda integra a
maioria das instituições de ensino no país, é de que a sequência de etapas do processo
de projeto é linear, a saber: i) Análise do local e levantamento de informações; ii) Concepção do projeto arquitetônico; iii) Elaboração dos projetos complementares; iv) Compatibilização dos projetos e v) Procedimentos legais de aprovação e autorização das obras.
Na visão do processo em BIM, o processo é circular, na qual há “a evolução do projeto ao
longo do tempo e a ela novos agentes vão sendo agregados, acumulando mais informações
e tornando o processo complexo, exigindo que o fluxo de informações seja melhor monitorado e controlado” (GOVERNO DE SANTA CATARINA, s/d).
A metodologia para a realização deste estudo consistiu no exercício de integrar etapas do
processo de projeto de edificações com as premissas de desenvolvimento de um projeto
em BIM e, ambas, com os requisitos de caráter científico da habitação proposta. Desta for84

Destaca-se que, o desenvolvimento colaborativo facilita a etapa de compatibilização e,
em um projeto mais complexo, envolveria a etapa de emissão de relatórios de detecção de
interferências (clash detection).
As etapas metodológicas são a seguir descritas.

O Plano de Execução BIM serve para ordenar o gerenciamento e o processo de projeto em
si. O documento inclui, entre outros fatores, quem é responsável por fornecer informação
e como será o processo de desenvolvimento de projeto. Além disso, indica quais serão as
terminologias padrões a serem adotadas tão bem como nomeia os agentes e suas responsabilidades dentro da equipe de entrega do projeto (LITTLE BOOK OF BIM, 2019, p. 12,
tradução adaptada nossa).
De acordo com o Guia de Boas Práticas em BIM (2015, p. 7), da Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura, “o processo BIM tem como premissa a colaboração contínua e
concomitante de todas as disciplinas no desenvolvimento do projeto. O que faz com que a
compatibilização ocorra em grande parte, ao longo do processo”. Ou seja, é de fundamental
importância o momento da escolha de quais softwares se pretende trabalhar para o desenvolvimento dos projetos.
b) Requisitos do projeto
O projeto se refere a uma habitação unifamiliar com premissas de baixo impacto ambiental,
representadas pelos seguintes requisitos: Flexibilidade às estratégias bioclimáticas, Pouca
variedade de materiais, Iluminação e ventilação natural, Reuso de água, Sistema construtivo relacionado à arquitetura vernácula, Flexibilidade ao grau de industrialização, Minimização da energia embutida na fase de construção, Minimização de recursos na fase de uso e
Minimização da produção de resíduos na etapa de desconstrução.
Entende-se por arquitetura vernácula o mesmo que Lemos (1994 apud BRANDÃO, CALLEJAS e DURANTE, 2019, p. 107) “a arquitetura vernácula é aquela feita, segundo a somatória
do saber fazer de um grupo social, com os recursos disponíveis no meio ambiente”.
A área destinada à habitação consiste em um terreno com dimensões de 11,50 x 12,00
metros, com o Norte paralelo à maior dimensão, ou seja, as laterais do terreno (12,00 me85

tros) se voltam para Leste ou Oeste, a depender do acesso, que se dá sempre pela menor
dimensão (11,50 metros).

do tipo (.DWG) e (.DXF), as famílias de componentes mais usuais. Tudo dentro do mesmo
arquivo”.

c) Concepção do projeto

A troca de dados ocorreu através de arquivos físicos, com modelos separados, por meio da
simples transferência do arquivo físico em repositórios, via web.

Segundo Neves (1998, p. 11), “projetar, na ótica arquitetônica, significa idealizar o edifício
a ser construído. E projeto representa o documento explicativo do que deve ser o edifício
projetado. O projeto é, portanto, o produto do ato de projetar”. O edifício projetado nasce
da mente criativa do profissional projetista, resultante das suas mais diversas experiências
profissionais. Infere-se, portanto, a necessidade de estabelecer uma linha de raciocínio para
ordenar os procedimentos, objetivando a elaboração projetual.
Tendo isso em mente, aborda-se a necessidade de conduzir a mente criadora a desenvolver
o objeto de estudo. Contudo, o planejamento arquitetônico tem seu início a partir da definição do tema arquitetônico. Ainda de acordo com Neves (1998, p. 15), “no sentido prático
do planejamento arquitetônico, o partido se constitui na representação gráfica dessa ideia
preliminar do edifício, expressa na linguagem própria, do desenho arquitetônico”.
Assim sendo, o processo de concepção projeto desenvolveu-se em duas fases:
c.2) Busca por referências de construções vernáculas locais e pesquisa por materiais de
baixo impacto: a concepção da ideia inicial da edificação teve como ponto de partida as
referências de construções vernáculas locais, com o objetivo também de valorizar técnicas
construtivas antigas que se apresentaram como soluções ao longo dos anos.
c.3) Setorização e pré-dimensionamento dos ambientes para posterior definição de planta
baixa: considera condicionantes locais como área do terreno e normatização de uso do solo;
c.4) Elaboração do primeiro modelo do projeto: no software da plataforma BIM definida no
Plano de execução BIM.
d) Desenvolvimento do modelo
A modelagem do projeto de arquitetura, simultaneamente aos das demais disciplinas projetuais - instalações elétricas e hidrossanitárias, no Revit. Para isso, foi inserido no arquivo
de extensão (.RVT) o template de arquitetura, pois este já apresentava todas as pré-configurações necessárias para a modelagem do projeto.
Segundo Justi (2010, p. 25) os arquivos (.RVT) “são os arquivos que armazenam todo o
projeto, ou seja, todos os desenhos, as planilhas, as imagens renderizadas, as pranchas, as
múltiplas representações gráficas do mesmo projeto, os arquivos importados ou linkados
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e) Quantificação de materiais
A quantificação de materiais deve ser a mais exata possível, a fim de que as demais disciplinas que façam uso desses dados, tais como a orçamentação e a análise do ciclo de vida
(ACV) possam trabalhar de forma confiável. A ordenação da quantificação deve estar prevista no Plano de Execução BIM, como mencionado abaixo:
(...) a extração de quantitativos para qualquer finalidade, sejam
de elementos, de equipamentos, para uso em orçamento ou para
planejamento de obra, deve estar prevista no Plano de Execução
do Projeto BIM, que deve estabelecer em quais etapas, determinado tipo de levantamento quantitativo será executado, por
quem e em que nível de detalhamento. Como explanado, nas etapas iniciais do projeto é possível apenas extrair dados genéricos
que, vinculados a dados externos, podem produzir estimativas de
custos, com grau de precisão que depende diretamente da confiabilidade destes dados. (COLETÂNEA GUIAS BIM, 2017, p. 14).
Além do Revit ser um software de documentação para processo de projeto, uma das
principais vantagens em utilizá-lo é a possibilidade em gerar quantificação automática de
materiais. Ferramenta esta que contribui para orçamentação de todos os elementos da
edificação. Todavia, para que haja exatidão na quantificação do modelo, deve-se modelar
prestando atenção em todos os parâmetros considerados para este propósito, ou seja, há
que se modelar tendo o objetivo final em mente.
Sendo assim, após a modelagem de todos os elementos no projeto de arquitetura, configurou-se as tabelas de quantificação (schedules, em inglês) no próprio Revit, para posterior
exportação e utilização.
Os resultados foram expressos por meio de representação gráfica, fazendo-se uso de desenhos contendo a planta baixa e perspectivas do projeto da habitação.
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RESULTADOS
Na primeira etapa, a partir do conhecimento da necessidade de se elaborar um Plano de
Execução BIM, foram definidas informações que contemplassem: os profissionais projetistas responsáveis, as suas responsabilidades, extração de quantitativos, cronogramas e
volume de entregas de todos os projetos solicitados e padronização de documentos e
procedimentos. Também, ainda no Plano, foram definidos os softwares com os quais se
trabalharia bem como os métodos de intercâmbio de informações e interoperabilidade que
poderiam ser utilizados.
Antes mesmo da escolha dos softwares para modelagem dos projetos, foi pensado em um
Ambiente Comum de Dados (Common Data Environment, CDE em inglês), ou seja, um local
virtual onde todos os arquivos de projeto seriam depositados, podendo ser acessados por
todos os envolvidos no processo. De acordo com o Little Book of BIM (2019, p. 10), o CDE
“é onde a informação é compartilhada colaborativamente de maneira lógica e acessível
para ajudar a todas as partes principais para que prontamente tenham acesso a informação,
usando convenções de nomenclaturas universais, evitando duplicação e retendo propriedade” (tradução adaptada nossa). Dessa forma, optou-se por depositar todos os arquivos
de projeto em pastas numa conta online do Dropbox. Após definir o CDE, partiu-se para o
momento de escolha dos softwares de projeto.
No campo da construção civil há uma quantidade significativa de softwares paramétricos
da tecnologia BIM. A empresa norte-americana Autodesk hoje é uma grande desenvolvedora de softwares da referida tecnologia, sendo o Revit um dos muitos utilizados para o
desenvolvimento de projetos de arquitetura. Também, a empresa húngara Graphisoft tem
investido recursos financeiros e intelectuais para o aprimoramento do ArchiCAD, outro
software utilizado para o desenvolvimento de projetos.
Considerando a experiência dos profissionais envolvidos, para a modelagem de todos os
projetos foi utilizado o software Revit. O fator principal de escolha deste foi a possibilidade
de trabalhar com interoperabilidade entre os projetos, a fim de se evitar perdas no ato de
trocas de informação. Uma das principais diferenças entre os projetos foi o uso de arquivos em extensão (.RTE) de templates (modelos) diferenciados, ou seja, cada template seria
adaptado para a disciplina projetual com a qual se estivesse trabalhando. A definição de
template pode ser conferida abaixo:
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(...) são os arquivos que armazenam pré-configurações para o início de um projeto. Dentro desses arquivos, o usuário pode armazenar diversas famílias de sistemas e de componentes (...) para
que, ao começar um novo projeto, não tenham que repetir todo
o processo de configuração dessas famílias novamente. (JUSTI,
2010, p. 27)
Outro motivo pelo qual se optou por modelar em Revit, foi a possibilidade de trabalhar
com sistema de vínculos, recurso do software que favorece a compatibilização dos projetos. Assim, por exemplo, o arquivo de arquitetura pôde ser carregado, sem permissão para
modificação, para dentro do arquivo de projeto de instalações elétricas, servindo de base
para sua elaboração e vice-versa, assim como para o arquivo de instalações hidro sanitárias.
Concluída a primeira etapa, dá-se prosseguimento à segunda etapa, correspondente a busca por referências de construções vernáculas locais e a pesquisa por materiais de baixo
impacto ambiental. O local de implantação da habitação é a região Centro-oeste brasileira,
que possui três biomas: o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica, com características
muito distintas, o que individualmente, requer uma pesquisa das diferentes formas de morar e de se relacionar com a moradia, ou seja, o que é expresso pela relação com a arquitetura vernácula, estabelecida como requisito de projeto.
Optou-se por partir do entendimento do modo de habitar da cultura regional não somente
porque a arquitetura vernácula geralmente é adaptada às condições de microclimatologia,
mas, também, porque aquela evidencia a cultura local. Entretanto, em muitos casos, a arquitetura vernácula é esquecida devido à globalização das tipologias arquitetônicas, onde
os mesmos padrões estéticos, os mesmos materiais e as mesmas técnicas construtivas são
utilizados em diferentes pontos do globo terrestre, sem levar em consideração as características culturais e climatológicas locais (Figura 4).
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FIGURA 5

Figura 4: Biomas e arquitetura vernácula da região Centro-oeste brasileira

Casa quilombola – planta baixa.
Figura 5: Casa quilombola – planta baixa
Fonte: Adaptado de Adrião, Carvalho e Demartine (2015).

Fonte: Adaptado de Cordeiro et al (2018).

Sobre os padrões de produção de habitações no estado de Mato Grosso, sabe-se da existência de casarões e casarios, que datam do período colonial, no Centro Histórico da capital mato-grossense; das habitações quilombolas na cidade de Barra do Bugres; das habitações pantaneiras às margens do Rio Cuiabá; dentre outros (BRANDÃO, CALLEJAS e
DURANTE, 2019, p. 108).

Fonte: Adrião, 6
Carvalho e Demartine (2015).
FIGURA

Casa quilombola – a) vista exterior e b) vista interior.
Fonte:
Carvalho e–Demartine
(2015).
FiguraAdrião,
6: Casa quilombola
a) vista exterior
e b) vista interior

Em vista destes padrões analisados, optou-se por escolher a moradia quilombola como inspiração, sendo parte da elaboração do partido arquitetônico do projeto. A casa quilombola
é constituída de) dois blocos edificados em taipa de mão e cobertura em palha: um que
abriga quartos e sala e outro que abriga a cozinha (para que a fumaça da segunda não permeie a primeira) (Figuras 5 a 7). O gabarito possui cerca de 3,50 m de altura, com pé-direito
médio de 2,40 metros. Nessa habitação, o sanitário é uma edificação isolada.

(a)

90

(b)
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FIGURA 7

Casa quilombola – distribuição e sistema estrutural.
Fonte: Adaptado de Adrião, Carvalho e Demartine (2015).
Figura 7: Casa quilombola – distribuição e sistema estrutural

8
FIGURA
Figura 8: Processo
construtivo
atual em a) taipa e b) telhas de madeira
Processo construtivo atual em a) taipa e b) telhas de madeira.
Fonte: a)Rammed Earth Enterprise (2019) b)TW BRAZIL (2019)

Fonte: Adrião, Carvalho e Demartine (2015).

Definida a habitação quilombola como conceito do partido arquitetônico, buscou-se analisar quais os materiais e técnicas construtivas atendem aos requisitos do projeto. Pelas
imagens acima, percebe-se que o piso é de terra batida e que a cobertura é em palha. Observou-se que o material predominante é a taipa, nas suas modalidades de taipa de mão
(ou pau-a-pique) ou taipa de pilão.
Também a partir das habitações do Centro Histórico da cidade de Cuiabá levantadas por
BRANDÃO, CALLEJAS e DURANTE (2019), verificou-se que o sistema construtivo em taipa
de pilão possui característica de durabilidade (HERRERA, 2002) e consiste em estrutura autoportante, definido por Ruzicka et al. (2015) como “painéis em terra maciça compactada em
camadas”. Além disso, com base em Cordeiro et al. (2019), a taipa de pilão possui baixa energia incorporada na fase de construção e pode ser devolvida à natureza na desconstrução,
oferecendo, ainda, desempenho térmico adequado ao clima quente da savana brasileira. Todas essas características conduziram à taipa de pilão como sistema de fechamento vertical.
Na Austrália e em outros diversos locais, a taipa tem sido desenvolvida de forma não artesanal e, até mesmo, em escala industrial (Figura 8), imprimindo ritmo semelhante aos dos
sistemas de vedação vertical com blocos cerâmicos ou de concreto.
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(a)

(b)

Fonte: Rammed Earth Enterprise (2019)

Fonte: TW BRAZIL (2019

Para o telhamento do sistema de cobertura, optou-se pelo uso da madeira, em vista da
minimização dos impactos ambientais (DURANTE et al., 2019). Em relação ao sistema de
vedação das aberturas, adotou-se o uso de esquadrias em venezianas de madeira, com a
finalidade de permitir controle de ventilação e iluminação. Optou-se pelo uso de madeira
oriunda de manejo florestal com vistas a garantia da sustentabilidade e, também, em virtude da sua abundância na região, além de menor impacto energético.
Após análise da habitação quilombola, dos materiais construtivos empregados em sua
construção e dos possíveis materiais que poderiam ser aplicados para a elaboração do
projeto arquitetônico da moradia de baixo impacto ambiental, finaliza-se a segunda etapa
metodológica e dá-se início à terceira etapa, correspondente à setorização e pré-dimensionamento dos ambientes.
93

FIGURA 10

Vista da face orientada para a) Sul e b) Oeste
Figura 10: Vista da face orientada para a) Sul e b) Oeste
Fonte: Elaboração Própria

A setorização da moradia de baixo impacto seguiu o que é conhecido da habitação quilombola, com algumas adaptações à realidade de grande parte da sociedade brasileira, alcançando o seguinte resultado: dois setores principais e um intermediário: bloco dos quartos
(setor íntimo) e bloco da cozinha, área de refeições e serviços (setor de alimentação/serviços); sendo a ligação entre eles a área de estar e banheiro (setor social), respectivamente,
tal qual se arranja a edificação quilombola.
Em relação ao pré-dimensionamento, foram consideradas as medidas mínimas para o deslocamento de cadeirantes, previstas na norma brasileira de acessibilidade em vigor - NBR
9050 (2015). Terminada a terceira fase, deu-se início a quarta fase.
Após a modelagem do projeto de arquitetura, obteve-se uma área construída resultante de
76,50m², cujas dimensões respeitam um recuo de 1,50m em cada lateral. do terreno devem
de 11,50 x 12,00m (largura x comprimento). A cobertura foi projetada em uma calha central,
permitindo captação de águas pluviais (Figuras 9 e 10).
FIGURA 9
Figura 9: Planta baixa

FIGURA 10

Vista da face orientada para a) Sul e b) Oeste
Fonte: Elaboração Própria

(a)

Planta baixa proposta.
Fonte: Elaboração Própria

(a)

(b)
Fonte: Elaboração Própria

Depois de elaborado o primeiro modelo do projeto arquitetônico em software de tecnologia BIM, este foi compartilhado com as equipes de projeto de instalações elétricas e
instalações hidrossanitárias.
A premissa básica para a elaboração do projeto de instalações elétricas foi a decisão de que
todos os eletrodutos seriam embutidos e as tomadas e interruptores locadas a 1,50 metros
de altura (Figura 11). Para modelagem do projeto de instalações elétricas (Figura 12), a princípio, foi carregado para dentro do arquivo em extensão (.RVT), o template próprio para seu
desenvolvimento. Depois de carregado o template com as necessárias pré-configurações,
foi vinculado o arquivo de arquitetura ao de instalações elétricas. Dessa maneira, este foi
totalmente desenvolvido com base nas especificações do projeto de arquitetura. Finalizando este, também foram preparados o quadro de cargas, o diagrama unifilar, os quantitativos
e diagramadas as pranchas.

Fonte: Elaboração Própria
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(b)

FIGURA 11

Esquema das instalações elétricas a) corte longitudinal e b) corte transversal.
Elaboração
Própria elétricas a) corte longitudinal e b) corte transversal
Figura 11: Fonte:
Esquema
das instalações

FIGURA 12

Planta baixa das instalações elétricas.
Figura 12: Planta
baixa
das instalações
Fonte:
Elaboração
Própria elétricas

(a)

(b)

(a)

Fonte: Elaboração Própria

(b)
Fonte: Elaboração Própria

No que tange ao projeto de instalações hidrossanitárias, com relação à modelagem, o mesmo procedimento para as instalações elétricas foi realizado para este projeto: inserção do
template de instalações hidrossanitárias, vinculação do arquivo do projeto de arquitetura e
modelagem do projeto com base na arquitetura.
O projeto previu o aproveitamento das águas pluviais em reservatório externo no nível
do solo, que bombeia água para reservatório interno elevado e a distribui para a bacia
sanitária e para um ponto na área de serviço. O sistema de reaproveitamento de águas
pluviais considerou os dados pluviométricos do INMET, para o ano de 2018 da cidade de
Brasília (Figura 13), com os seguintes parâmetros: área de cobertura- 113,40m²; quantidade
de meses de chuva – 7; quantidade de meses de pouca chuva ou seca- 5 e volume de água
aproveitável- 3463 litros.
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FIGURA 15

Figura 13: Chuva (acumulada mensal para o ano de 2018) x chuva (normais climatológicas de 1961
FIGURA 13
a 1990)
Chuva (acumulada mensal para o ano de 2018) x chuva (normais climatológicas de 1961 a 1990)

Projeto de instalações hidro sanitárias – planta baixa.
Fonte: Elaboração própria

Figura 15: Projeto de instalações hidro sanitárias – planta baixa

Fonte: INMET (2018)
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Sendo assim, o potencial de aproveitamento de água é, em média, 500 litros/mês. Considerou-se um reservatório inferior com 1000L e um superior com 500L para atender a
demanda de limpeza e descarga da bacia sanitária. É previsto um sistema de bombeamento
com equipamento abastecido por energia fotovoltaica para a água do reservatório superior
(Figura 14).
A distribuição de água fria, água quente e água de reuso serão com tubulações PEX, sendo
que o projeto está dividido com três distribuidores. O de água fria com três saídas e os
outros dois com duas saídas. Apesar da produção de energia fotovoltaica, optou-se pelo
aquecimento de água com o uso de boiler e coletores solar, como medida de eficientização.
A parede entre banheiro e cozinha foi definida como hidráulica (Figuras 15 a 17).

Fonte: Elaboração Própria

FIGURA 16

Distribuição no banheiro.
Fonte:
Figura 16: Distribuição
noElaboração
banheiro própria

FIGURA 14

Projeto de instalações hidro sanitárias – perspectiva externa.
Figura 14:
Projeto de instalações hidro sanitárias – perspectiva externa
Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração Própria
Fonte: Elaboração Própria
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FIGURA 19

FIGURA 17

Representação do sistema de tratamento de eﬂuente no projeto
Fonte: Elaboração Própria

Distribuição na cozinha
Fonte: Elaboração própria
Figura 17: Distribuição na cozinha

Figura 19: Representação do sistema de tratamento de efluente no projeto

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria

O tratamento dos efluentes sanitários consiste no uso da fossa verde (fossa bananeira) e o
círculo de bananeiras (Figuras 18 e 19).
Figura 18: Fossa verde

Com base na modelagem dos projetos descritos acima, marcando o término da quarta
etapa, foram preparados os quantitativos de todas as disciplinas emitindo-se tabelas de
quantificação sintéticas e analíticas, de acordo com cada disciplina projetual, em termos de
quantidade de todos os materiais construtivos utilizados. As quantidades propriamente ditas não constam dos resultados aqui apresentados pois são conteúdos técnicos específicos
não pertinentes ao escopo deste material científico.

Fonte: Figueiredo, Santos e Tonetti (2018)
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CAPÍTULO 4
DESEMPENHO TÉRMICO E CONFORTO TÉRMICO
ADAPTATIVO EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
FRENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Ivan Julio Apolônio Callejas17

O sistema climático terrestre vem sofrendo transformações em seus padrões em relação
às médias históricas desde a Revolução Industrial, em virtude, principalmente, da elevação
das concentrações de gases de efeitos estufa. Tais mudanças são decorrentes de fenômenos naturais, mas, principalmente, da atividade humana, trazendo como consequência alte-
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rações nas variáveis climáticas em escalas global e local e nos ecossistemas, desencadeando
o fenômeno do aquecimento global (IPCC, 2007).
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi estabelecido com o
intuito de organizar conhecimento científico mundial referente às mudanças climáticas.
Seu trabalho é fundamentado pelas ações decorrentes da atividade humana e baseado nos
dados das emissões de gases de efeito estufa. Desde a sua fundação, o IPCC tem publicado relatórios científicos sobre as alterações climáticas, sobre os quais cientistas das mais
variadas áreas de conhecimento fundamentam suas pesquisas sobre o comportamento dos
ecossistemas terrestres.
Em 2007, o IPCC publicou os resultados de seu Quarto Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas (AR4), intitulado “Fourth Assessment Report: Climate Change 2007”. Os
resultados são baseados em três grupos de trabalho, que elaboram os modelos de emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) e os respectivos impactos do aquecimento global. Os modelos são divididos em quatro famílias, denominados como cenários A1, A2, B1 e B2, onde
‘A’ e ‘B’ significam baixo e alto comprometimento com o desenvolvimento sustentável, e ‘1’
e ‘2’, a integração ou fragmentação regional, respectivamente (IPCC, 2012). Os cenários de
emissões de GEE desenvolvidos pelo IPCC são condições futuras com históricos demográficos, sociais, econômicos e tecnológicos similares. Os cenários de classificação ‘A’ são considerados ‘pessimistas’ e os cenários de classificação ‘B’ são considerados ‘otimistas’. Essa
publicação destaca que a maior parte dos eventos de aumento da temperatura observada
nos últimos 50 anos foi provocado pelas ações antrópicas e alerta para o aumento médio
das temperaturas globais de 1,1°C a 5,4°C, com possibilidade de atingir 6,4°C até o ano de
2100, caso o crescimento populacional e a economia mundial continuarem em acelerado
crescimento, mantendo o consumo intenso de combustíveis fósseis (IPCC, 2012).
Nesse contexto, as novas condições climáticas impactarão não só os seres vivos e os ecossistemas, mas, também, os edifícios e as cidades, tanto pelo aumento da temperatura média
global, quanto pelas alterações nas demais variáveis climatológicas. Ao se considerar que a
vida útil das edificações é de 50 a 75 anos (ABNT, 2013), é plausível inferir que o desempenho das edificações atuais será afetado pelas mudanças climáticas previstas para as próximas
décadas. Portanto, faz-se necessário a atualização dos dados climáticos, a partir da prospecção estabelecida pelos cenários de emissões do IPCC, visando avaliar o comportamento
das edificações em termos de desempenho térmico frente às condições ambientais futuras.

das não só influenciarão, mas imporão novos impactos aos edifícios e, consequentemente,
aos seus usuários (ALVES, 2014). Nico-Rodrigues (2015) aponta que adotar diretrizes que
consideram as relações entre o clima e os seres humanos tornam-se importantes instrumentos para definições de habitações adequadas às condições de conforto térmico.
Nesse sentido, pesquisas que abordem as mudanças climáticas na escala do ambiente construído têm sido conduzidas com intuito de se gerar um prognóstico para as temperaturas
no meio urbano (por meio de modelos matemáticos) (DU; EDGE; UNDERWOOD, 2011;
KERSHAW; EAMES; COLEY, 2011; ROBERT; KUMMERT, 2012). Mais recentemente, as pesquisas têm focado em questões de como o desempenho termoenergético das edificações
e seu conforto ambiental será afetado devido aos efeitos do aquecimento global, mediante
o uso de simulações computacionais (WANG, LIU, BROWN, 2017; SONG e YE, 2017). Outro enfoque se refere às estratégias de projeto passivas que tem por intuito proporcionar
não só condições adequadas de habitabilidade no interior dos edifícios mas também como
forma servir de mitigação ou absorção dos impactos do aquecimento global (CASAGRANDE e ALVAREZ, 2013; TRIANA et al., 2016; INVIDIATA e GHISI, 2016; FAHMY et al., 2017;
SABUNAS e KANAPICKAS, 2017).
Uma vez que as condições ambientais externas estarão sujeitas ao aquecimento global e
às mudanças climáticas, os ambientes internos das edificações passarão a sofrer o impacto
dessa influência, adquirindo importância às investigações das condições de habitabilidade
das edificações, definida como “as condições de interação dos indivíduos com uma edificação” (ABNT, 2013). Parmeggiani (2014) ressalta que estudar a habitabilidade das edificações é importante, pois fornece à edificação a qualidade de ser habitável. Nesse sentido, a
habitabilidade guarda estreita relação com as condições de conforto térmico dos usuários
e de desempenho térmico das edificações, que frente às mudanças climáticas, adquire importância, particularmente para os cenários climáticos futuros sugeridos pelos relatórios do
IPCC e para o planejamento da vida útil dos edifícios.
Assim, o objetivo desse estudo é analisar o impacto das mudanças climáticas no desempenho e conforto térmico de uma habitação, elaborando-se propostas de readequação
de sua envoltória com o intuito de mitigar as mudanças climáticas. O estudo incorpora os
efeitos do aquecimento global previstos no cenário de emissões A2 do Quarto Relatório
(AR4) do IPCC, para os períodos de tempo de 2020 (2011-2040), 2050 (2041-2070) e 2080
(2071-2100).

O desempenho térmico de uma edificação guarda estreita relação com clima da região
onde é implantada (DE WILDE, COLEY, 2012) e, portanto, as alterações climáticas projeta108
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MATERIAIS E MÉTODO
CONTEXTUALIZAÇÃO CLIMÁTICA DO LOCAL DA PESQUISA
Considerou-se a edificação implantada na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, região Centro Oeste Brasileira, localizada na província geomorfológica denominada Baixada Cuiabana
(15°36’56’’S; 56°06’01’’W). De acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro, a cidade
está inserida em zona bioclimática 7 (ZB7). O município abrange três importantes ecossistemas brasileiros, o Pantanal ao Sul, a Floresta Amazônica ao Norte e o Cerrado em seu
entorno (CALLEJAS, 2012).
O clima é caracterizado como tropical semiúmido (classificação Koppen-Geiger Aw - clima
de savana), com duas estações bem distintas: uma úmida (outubro a abril) e outra seca
(maio a setembro). Em monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET) na região, entre os anos de 2000 a 2010, observou-se que a média anual da temperatura do ar apresentou aumento de 1,35°C no período de 40 anos. Esse fato corrobora
com as projeções apresentadas pelo IPCC, cujo o aumento da temperatura média global é
0,15°C a 0,30°C por década.

integra os arquivos de extensão EnergyPlus Weather Data (EPW) ao Modelo Climático Global (MCG) “Hadley Centre Coupled Model version 3” (HadCM3), que por sua vez, consiste
de um modelo acoplado oceano-atmosfera, com resolução de 417km x 278km na região do
Equador e de 295km x 278km aos 45° de Latitude, compondo-se do cenário de emissões
A2 do Quarto Relatório (AR4) do IPCC, para os time-slice18 2020 (período de 2011-2040),
2050 (período de 2041-2070) e 2080 (período de 2071-2100). Desta forma, utilizou para a
criação dos arquivos climáticos futuros o arquivo climático atual (EPW) obtido do Solar and
Wind Energy Resource Assessment (SWERA) (DOE, 2011).

DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Tomou-se como objeto de estudo base uma habitação residencial unifamiliar padrão (denominada de HISp), localizada na cidade de Cuiabá-MT com 39,18m² de área total, contendo os ambientes Sala/Cozinha (17,44m²), Quarto 1 (7,78m²), Quarto 2 (7,57m²) e Banheiro (1,75m²) (Figura 1). A cobertura possui duas águas com beirais de 30 cm. O pé-direito é
de 3,00m.
1 estudo – Habitação de Interesse Social (HISp)
FIGURA
Figura 1: ObjetoObjeto
basedede
estudo – Habitação de Interesse Social (HISp) - (a)Ediﬁcação construída e (b)Planta baixa
Fonte: Elaboração Própria

ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS CLIMÁTICOS FUTUROS
O levantamento de pesquisas publicadas em plataformas cientificas sobre estudos de projeções climáticas futuras possibilitou o conhecimento da metodologia indicada pelo IPCC
para a elaboração dos arquivos climáticos que considerem a influência do aquecimento
global (SONG e YE, 2017; SABUNAS e KANAPICKAS, 2017; WANG, LIU e BROWN, 2017;
INVIDIATA e GHISI, 2016; TRIANA, LAMBERTS e SASSI, 2016; CASAGRANDE e ALVAREZ,
2013). Por meio destes, identificou-se a metodologia “morphing” proposta por Belcher,
Haker e Powell (2005) para a elaboração dos arquivos climáticos futuros. Essa metodologia
modifica um conjunto de variáveis climáticas históricas (1961-1990) de 8.760 horas anuais,
sem a influência da urbanização e incorpora os efeitos do aquecimento global nos arquivos
climáticos, obtendo assim, as projeções de dados climáticos futuros.
Em virtude da complexidade em elaborar cenários climáticos futuros por meio da metodologia do IPCC com vistas à aplicação em softwares de simulação de desempenho termoenergético de habitações, o grupo de pesquisa “Sustainable Energy Research Group” (SERG)
da Universidade de Southampton no Reino Unido desenvolveu junto com a Microsoft® a
ferramenta “Climate Change World Weather Generator” (CCWorldWeatherGen). A metodologia foi incorporada ao Software Excel no sentido de facilitar e consolidar as operações
algorítmicas de alta complexidade. A ferramenta consiste de uma planilha eletrônica que
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a) Edificação Construída

18

b) Planta Baixa da HISp

Time-slice é o ano central que representa os valores da temperatura para um determinado período.
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As esquadrias dos quartos e sala são metálicas, do tipo veneziana e vidro, de correr, com
quatro folhas (duas fixas e duas móveis) e da cozinha do tipo basculantes. As portas externas são de chapa metálicas e, as internas, em madeira. Os percentuais de áreas efetivas de ventilação e iluminação natural conforme RTQ-R (INMETRO, 2012) são para janela
basculante de 70 e 80%, e para janela veneziana de 40 e 45%, respectivamente (Tabela 1).
Com a finalidade de atender aos pré-requisitos de iluminação e ventilação natural da NBR
15.575, que é mais restritiva que o RTQ-R, as esquadrias foram ajustadas, mantendo-se as
tipologias (Tabela 1).

SALA

COZINHA

QUARTO 1

QUARTO 2

1,50x1,10

1,20x1,10

1,20x1,10

1,20x1,10

Área (m²)

1,65

1,32

1,32

1,32

Área efetiva de
ventilação (m²)

0,66

0,92

0,52

0,52

Área efetiva de
iluminação (m²)

0,74

1,05

0,59

0,59

Fator ventilação (%)

40

70

40

40

Fator iluminação (%)

45

80

45

45

Dimensões (m)

Tipologia
da
esquadria

ENVOLTÓRIA

COMPONENTES DA ENVOLTÓRIA E ORIENTAÇÃO SOLAR DE FACHADA
As propriedades termofísicas dos materiais que compõem a envoltória foram obtidas por
meio da NBR 15.575 (ABNT, 2013). As propriedades térmicas da envoltória das habitações
foram tomadas do relatório “HTLM” do EnergyPlus, após verificação de que não havia divergências com os valores do cálculo simplificado da NBR 15.220 (ABNT, 2005) (Tabelas 2 e 3).
A resistência térmica da câmara de ar da HISp é de 0,21m²K/W, alta emissividade, espessura
maior que 5cm e da HISa é de 0,61m²K/W, baixa emissividade, espessura menor que 5cm.
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ESPESSURA
(cm)

α

Argamassa

2,50

0,30

Tijolo Cerâmico

9,00

0,85

Argamassa

2,50

0,30

Envoltória

Composição

Espessura
(cm)

α

Telha Cerâmica

1,00

0,85

Forro de PVC

1,00

0,20

RT*
(m²K/W)

U* (W/m²K)

C (J/m²K)

0,2991

3,34

16687

Rt*
(m²K/W)

U* (W/m²K)

C (J/m²K)

0,4795

2,08

41,92

Fonte: Relatório HTML do EnergyPlus . Nota: *Considerando Resistência Superficial Externa (0,04), Resistência Superficial
Interna fluxo horizontal (0,13), Resistencia Superficial Interna fluxo ascendente (0,17) e Absortância Solar (α).

Tabela 03: Propriedades térmicas dos materiais construtivos da envoltória da HISa
ENVOLTÓRIA

Parede
Externa

Fonte: Elaboração Própria

A partir da HISp, adotada como modelo base, foram inseridas propostas de intervenções construtivas, com a finalidade de alcançar Graus-Hora de Resfriamento (GHR) de
12.566°Ch estabelecido para atingir o melhor nível de classificação de eficiência energética
(Classe “A”) para a Zona Bioclimática 7 (ZB 7), conforme os padrões do RTQ-R. Doravante,
a habitação com essas intervenções se denomina HISa.

COMPOSIÇÃO

Parede
externa e
interna

Cobertura

Tabela 1: Dimensões e áreas efetivas de ventilação e iluminação das esquadrias
ESQUADRIAS

Tabela 2:Propriedades termofísicas dos materiais construtivos da parede e cobertura da HISp

Parede
Interna

Cobertura

COMPOSIÇÃO

ESPESSURA
(cm)

α

Argamassa

2,50

0,20

Poliuretano
expandido (EPS)

4,00

0,20

Tijolo cerâmico

9,00

0,85

Argamassa

2,50

0,20

Argamassa

2,50

0,20

Tijolo cerâmico

9,00

0,85

Argamassa

2,50

0,20

Telha Cerâmica

2,00

0,20

PVC

1,00

0,20

RT*
(m²K/W)

U* (W/m²K)

C (J/m²K)

1,298

0,770

169,38

0,299

3,344

164,61

1,057

0,946

41,92

Fonte: Relatório HTML do EnergyPlus. Nota:*Considerando Resistência Superficial Externa (0,04), Resistência Superficial
Interna fluxo horizontal (0,13), Resistência Superficial Interna fluxo ascendente (0,17) e Absortância Solar (α).

Sabe-se que a orientação solar de uma edificação é determinante nas trocas térmicas e, por
consequência, nas condições térmicas dos ambientes internos das edificações (GUARDA et
al., 2018). Considerando que o objeto de estudo deste trabalho faz parte do universo dos
conjuntos residenciais, a HISp pode ser implantada nas mais diversas orientações solares.
Parte-se da premissa de que a orientação solar mais desfavorável exigirá maior consumo
de energia elétrica para proporcionar condições térmicas adequadas em seu interior (RIOS,
2015). Com o objetivo de verificar a orientação mais desfavorável do ponto de vista térmi113

co e energético, realizaram-se quatro simulações computacionais da Temperatura Interna
do Ar Máxima (Ti,máx.) na condição naturalmente ventilada (NV), posicionando a fachada
principal a Norte (°0), Sul (180°), Leste (90°) e Oeste (270°).
A verificação ocorreu na condição Naturalmente Ventilada (NV) considerando o dia típico
de verão adaptado da NBR 15.575 (ABNT, 2013) e com pessoas, equipamentos e iluminação
(PEI). Obtiveram-se os valores de Ti,máx de 34,81°C, 34,02°C, 33,75°C e 33,79°C, para as
orientações Norte, Sul, Leste e Oeste, respectivamente, concluindo-se que as orientações
Norte e Sul são as mais desfavoráveis, com diferença de 0,79°C entre as fachadas. Portanto,
para este estudo selecionou-se a orientação com a fachada principal voltada a Norte.

DEFINIÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
A simulação computacional permite analisar o desempenho térmico e energético de uma
habitação, considerando, à tipologia e geometria, sistemas construtivos, clima de implantação e a forma que os usuários se comportam no seu interior. Utilizou-se o software EnergyPlus validado pela Standard 140-2004 (ASHRAE, 2004) do Departamento de Energia
dos Estados Unidos (DOE), pela possiblidade da inserção dos arquivos climáticos atual e
futuros. O software utiliza o arquivo climático (EPW) da região a que pertence a edificação
de estudo (RORIZ, 2012).
Para as simulações foram considerados todos os ambientes de permanência prolongada, considerando que cada ambiente deve ser modelado como uma zona térmica, utilizando o plugin
OpenStudio no Software SketchUp. A simulação compreendeu os padrões de ocupação e
ganhos internos foram retirados do Manual RTQ-R 4.2, versão 1.0 (INMETRO, 2012) que especifica os perfis de ocupação para os dias da semana e finais de semana, como também os
horários de ocupação e uso da iluminação e dos equipamentos para edifícios naturalmente
ventilados, com o objetivo de determinar a eficiência da envoltória. Desta maneira, foram
considerados duas pessoas por dormitório e quatro pessoas na sala, com taxa metabólica de
60W/m² (sentado ou assistindo TV) e 45W/m² (dormindo ou descansando).
A ocupação do ambiente é representada pela porcentagem das pessoas disponíveis nos
horários (INMETRO, 2012). Os padrões de iluminação foram configurados para os ambientes de permanência prolongada, considerando dias de semana e finais de semana (Tabela 4).
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Tabela 4: Padrões de ocupação e iluminação para dias de semana e finais de semana
Pessoas, Equipamentos e Iluminação
(PEI)

DORMITÓRIOS
Dia de Semana

Finais de Semana

SALA/COZINHA
Dia de Semana

Finais de Semana

Ocupação

21h às 08h

21h às 10h

14h às 21h

11h às 21h

Iluminação

21h às 22h

21h às 22h

17h às 21h

11h às 12h e das 17h
às 21h

Fonte: Adaptado de RTQ-R (INMETRO, 2012)

A densidade de potência instalada da iluminação recomendada é de 5,0 W/m² para dormitórios e de 6,0W/m² para sala (INMETRO, 2012). As cargas internas de equipamentos
devem ser modeladas somente para a sala, com o período de 24 horas e a potência de 1,5
W/m² (INMETRO, 2012).

DIA TÍPICO DE PROJETO
A NBR 15.575 (ABNT, 2013) especifica as variáveis climáticas para o dia típico de projeto, a
saber: temperatura máxima diária (ºC), temperatura de bulbo úmido (ºC), amplitude térmica
diária (ºC), radiação solar (Wh/m²) e nebulosidade (décimos). Para a realização de simulações computacionais com a finalidade de desempenho térmico e energético, é necessário o
preenchimento dos dados das seguintes variáveis climáticas: dia, mês, velocidade do vento
(m/s) e direção do vento (°), referentes ao dia típico de projeto que não são especificadas
na NBR 15.575 (ABNT, 2013). Essas fragilidades comprometem a simulação computacional
e, consequentemente, avaliação da habitabilidade das edificações, e podem resultar em
consumos excessivos de energia elétrica para fins de conforto térmico por meio de resfriamento artificial, tornando-se relevante caracterizar os dias típicos de projeto adequadamente. Desta forma, para este trabalho, adaptou-se o dia típico de verão da NBR 15.575
(ABNT, 2013), buscando-se um dia típico no arquivo climático EnergyPlus Weather Data
(EPW), que represente o dia estabelecido pela NBR 15.575 (ABNT, 2013). As etapas metodológicas são descritas a seguir:
Para o dia típico de verão, identificaram-se os dias em que ocorre a temperatura máxima
especificada na norma (37,8ºC) e, para maior confiabilidade na escolha de um dia semelhante ao especificado (D), aplicou-se um extrato (Equação 1), onde “Tmáx” é a temperatura
máxima correspondente na NBR 15575 (ABNT, 2013) e “ε” corresponde a ± 0,5 °C.
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D = (Tmáx) ± Ɛ

(Eq.1)

Dentre todos, selecionaram-se os dias que apresentam amplitude térmica igual ou mais próxima a 12,40°C, estabelecida pela NBR 15.575 (ABNT, 2013). Selecionados os dias com amplitude térmica equivalente, a próxima etapa consistiu na definição do dia pela análise da Temperatura de Bulbo Úmido (TBU, em °C) e a Radiação Solar Direta (Wh/m²) mais semelhante
aos valores estabelecidos pela NBR 15.575 (ABNT, 2013). Em caso de não ser encontrado valor
coincidente, pode ser tomado o valor de TBU e da radiação solar direta mais próximo. Desta
forma, o dia que mais representa o dia típico estabelecido pela NBR 15.575 (ABNT, 2013), é o
dia 15/10. Os demais valores das variáveis climáticas faltantes foram tomados do arquivo EPW
(Tabela 5). Para os cenários de 2020 (período de 2011-2040), 2050 (período de 2041-2071) e
2080 (período de 2071-2100), considerou-se o mesmo dia típico (Tabela 5).
Tabela 5: Parâmetros climáticos do dia típico de verão de Cuiabá, considerando o dia típico da
NBR 15575 (ABNT, 2013) e o dia típico semelhante ao da norma selecionado no arquivo climático
EPW (15/10)
NBR 15.575
(ABNT, 2013)

SELECIONADO
NO ARQUIVO
EPW (1961-1990)

Dia e Mês

n.a19

Temperatura máxima diária
(ºC)

VARIÁVEIS CLIMÁTICAS

PROJEÇÃO
2020

2050

2080

15/10

15/10

15/10

15/10

37,80

37,80

40,30

42,90

46,50

Temperatura de bulbo
úmido (ºC)

24,80

24,04

25,01

25,67

26,24

Amplitude térmica diária
(ºC)

12,40

12,80

13,70

14,80

16,00

Radiação solar (Wh/m2)

4972

6589

5.002

5.275

5.637

Umidade relativa (%)

n.a

55,00

51,42

46,42

38,42

Pressão atmosférica (Pa)

n.a

9887,5

98755

98712

98631

Velocidade do vento (m/s)

n.a

0,35

0,35

0,38

0,39

Direção do vento (º)

n.a

0

0

0

0

6

7

7

6

6

Nebulosidade
Fonte: Adaptado da NBR 15.575 (ABNT, 2013)

19

n.a: não apresenta
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O software EnergyPlus traz quatro algoritmos de cálculo da irradiação solar (Solar Model
Indicator) - ASHRAEClearSky, ASHRAETau, Zhang Huang e Schedule – que estimam condições de radiação solar, baseados em dados de clareza do céu ou de porcentagem de cobertura de nuvens. O modelo de céu ASHRAEClearSky é o mais utilizado para simulações
nos estados americanos com clima temperado. Adotou-se a referência de Kubo (2017) que
utilizou este mesmo modelo para suas simulações na cidade de São Paulo, no Brasil. De
posse dos dados do dia típico, seguiram-se os procedimentos normativos estabelecidos na
NBR 15575 (ABNT, 2013), com o destaque a seguir sobre a orientação solar da edificação.

DESEMPENHO TÉRMICO – NBR 15.220 (ABNT, 2005) E NBR 15.575
(ABNT, 2013)
Com o intuito de classificar o desempenho térmico e a eficiência energética da edificação, foram utilizadas normativas e regulamentos que apresentam diretrizes construtivas e
estratégias passivas de projeto de adequação ao clima da região em que a edificação está
implantada: a NBR 15.220 (ABNT, 2005), a NBR 15.575 (ABNT, 2013) e o Regulamento
Técnico de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R) (INMETRO, 2012), que fornecem recomendações mínimas de transmitância térmica, capacidade térmica e absortância para alcançar condições mínimas de desempenho
termoenergético de habitações.
A NBR 15.220 (ABNT, 2005) classifica o país em oito Zonas Bioclimáticas (Z), compreendidas como regiões do território que possuem requisitos similares a serem atendidos pelas
edificações, para proporcionar a adequação das edificações ao clima (ABNT, 2005). Desta
forma, o estado de Mato Grosso compreende cinco zonas, a saber: 3, 5, 6, 7 e 8, dado pela
sua diversidade de bioma e localização geográfica. O município de Cuiabá-MT está inserido
na Z7. As recomendações construtivas para a Z7, conforme a NBR 15.220 (ABNT, 2005),
NBR 15.575 (ABNT, 2013) e RTQ-R (INMETRO, 2012), para ventilação dos ambientes, são
aberturas: de 10 a 15% da área do piso (pequenas), ≥7% da área do piso (médias) e ≥5% da
área do piso, respectivamente. Os valores das propriedades termofísicas para as vedações
verticais e horizontais das normatizações e regulamentos estão descritas na Tabela 6.
A NBR 15.575 (ABNT, 2013) estabelece os requisitos, os critérios e os métodos para a avaliação de desempenho térmico das habitações, considerando, também, a região de implantação e as características bioclimáticas dadas na NBR 15.220 (ABNT, 2005). Para tal avaliação, a norma considera dois procedimentos metodológicos: o simplificado e o de simulação
computacional. Nos dois métodos de avaliação previstos são realizadas comparações entre
a temperatura externa e a interna máxima dos ambientes de permanência prolongada, ob117

tendo-se a classificação de desempenho conforme o Quadro 1. Desta forma, as condições
térmicas obtidas no interior das habitações devem ser superiores ou iguais à do ambiente
externo para dia típico de verão, uma vez que a norma não exige, para ZB 7, atendimento
as condições de inverno.
Tabela 6: Valores das propriedades termofísicas para vedações verticais e horizontais das
normatizações e regulamentos
Z7

NORMAS E
REGULAMENTOS

α

U (W/m2K)

C (KJ/m2K)

n.a

≤ 2,20

n.a

≤ 0,6

≤ 3,70

> 0,6

≤ 2,50

≤ 0,6

≤ 3,70

> 0,6

≤ 2,50

α

U (W/m2K)

n.a

≤ 2,20

≤ 0,4

≤ 2,30

> 0,4

≤ 1,50

≤ 0,4

≤ 2,30

> 0,4

≤ 1,50

NBR 15.220
Paredes

NBR 15.575
RTQ-R

Z7

NORMAS E
REGULAMENTOS
NBR 15.220

Cobertura

NBR 15.575
RTQ-R

> 130

C (KJ/m2K)

n.a

CONDIÇÕES DE CONFORTO ADAPTATIVO CONFORME METODOLOGIA DE
DE DEAR E BRAGER (1998)
Lamberts et al. (2016) define conforto térmico como “um estado mental que expressa a satisfação do homem com o ambiente térmico que circunda”. O conforto térmico vem sendo
estudado desde de meados da década de 70, a partir dos estudos de Fanger (1970), em pesquisa que relacionava as variáveis climáticas (temperatura de bulbo seco do ar, temperatura
radiante média e umidade relativa do ar) com a taxa metabólica e o índice de isolamento
das roupas utilizadas (variáveis humanas) (CRISTELI e SOUZA, 2017).
A Adaptative Model Project da American Society of Heating, Refrigerationg and Air Conditioning Engineers (ASHRAE, 2013) define conforto térmico como uma “condição da mente
que expressa a satisfação térmica em relação ao ambiente e é apurado por uma avaliação
subjetiva”. Segundo Mattos (2015), as edificações têm por função básica abrigar o homem e
são responsáveis em criar um ambiente interno confortável para seus usuários.
A Standard 55 (ASHRAE, 2013) denominada “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy” apresenta um índice baseado nos estudos de conforto térmico adaptativo proposto por De Dear e Brager (1998). O método se aplica a edifícios naturalmente
ventilados, considerando ocupação e fontes internas de calor para melhor representar a
condição de conforto dos usuários nas habitações. Os níveis de conforto são estabelecidos
pela temperatura operativa interna ideal ou pela “neutralidade térmica” mensal (Tn, em °C)
relacionada às médias mensais da temperatura externa do ar (Te,med., em °C), conforme
Equação 2. Destaca-se que a equação é válida para Te,med entre 10,0°C e 33,5°C.

Fonte: Adaptado da NBR 15.220 (ABNT, 2005), NBR 15.575 (ABNT, 2013) e RTQ (INMETRO, 2012)

Quadro 1: Desempenho térmico mínimo, intermediário e superior para Z7

Verão

NÍVEL DE DESEMPENHO

ZONA BIOCLIMÁTICA 7

Mínimo

Ti,máx. ≤ Te,máx.

Intermediário

Ti,máx. ≤ (Te,máx. -2°C)

Superior

Ti,máx. ≤ (Te,máx.-4°C)

Inverno

Não necessita de verificação

Fonte: Adaptado da NBR 15.575 (ABNT, 2013). Notas: Ti,máx é o valor máximo diário da temperatura do ar interior da
edificação (°C) (Te,máx. é o valor máximo diário da temperatura do ar externo à edificação (°C)
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(Eq.2)

𝑇𝑛  = 17,8C  + 0,31  . 𝑇𝑒,𝑚𝑒𝑑

Após a determinação da temperatura neutra, a metodologia estabelece um intervalo de
temperaturas de conforto para 80% ou 90% de usuários satisfeitos. As faixas são determinadas por limites superiores e inferiores dadas por “Tn+Tolerância” e “Tn-Tolerância”, respectivamente, e a temperatura operativa interna (Top), representando o intervalo (Equação
3). Para este trabalho, considerou-se a faixa de 90% de usuários satisfeitos, assim como
Alves (2014) e Tateoka e Duarte (2017). Para 90% dos usuários satisfeitos, tem-se:
(Eq.3)

(𝑇𝑛  − 2,5)  ≤ 𝑇𝑜𝑝  ≤  (𝑇𝑛  +  2,5)
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De posse das temperaturas mensais operativas internas ideais (Tn), é possível quantificar as
horas de desconforto por calor e/ou frio e de conforto térmico no interior das habitações,
para o cenário atual e as projeções climáticas futuras.

Figura 2: a) Temperatura de Bulbo Seco (°C) e b) Umidade Relativa do ar no cenário atual (19611990) e nos cenários futuros de 2020, 2050 e 2080

RESULTADOS
Após a execução da ferramenta CCWorldWeatherGen, obtiveram-se os arquivos climáticos
na extensão EPW, referentes às duas projeções analisadas para a cidade de Cuiabá-MT (Z7).
A partir desses arquivos foi possível gerar gráficos das variáveis climáticas que serão mais
vulneráveis aos efeitos do aquecimento global em suas médias mensais, a saber: Temperatura de Bulbo Seco (TBS, em °C), Umidade Relativa do Ar (UR, em %), corroborando com
Triana, Lamberts e Sassi (2018), Guarda, Durante e Callejas (2018), Alves (2014) e Casagrande (2013).

ARQUIVOS CLIMÁTICOS FUTUROS
O aquecimento global influência diretamente nas condições climáticas de uma região. Em
Cuiabá, os resultados das simulações evidenciaram que os efeitos das mudanças climáticas
nos dados climatológicos serão de aumento das médias mensais de temperatura e radiação
solar e diminuição da umidade relativa do ar.
A temperatura média anual aumentou 21,50% até o cenário de 2080, se comparada ao cenário atual (1961-1990). A média anual no cenário atual é de 26,73°C, passando para 28,24°C
no cenário 2020 (2011-2040), 29,90°C no cenário 2050 (2041-2070) e 32,48°C no cenário
2080 (2071-2100). Destaca-se que a faixa de aumento da temperatura média de bulbo seco
é de 1,90°C no cenário atual a 6,60°C, no cenário 2080.
A umidade relativa do ar anual diminuiu 22% até o cenário 2080 em relação ao cenário
atual. A média anual atual é de 69,08%, passando para 64,75% em 2020, 60,41% em 2050
e 53,67% em 2080. Ressalta-se que essa redução está relacionada diretamente com o
aumento da temperatura média do ar. Destaca-se que a faixa de redução da umidade máxima anual é de 4,1 a 15,0% e da umidade mínima anual é de 4,3 a 15,0%, do cenário atual
para o de 2080.
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Fonte: Elaboração Própria

O aumento das temperaturas médias de bulbo seco anual foi estimado em 1,51°C no cenário 2020, 3,17°C no cenário 2050 e 5,75°C no cenário 2080, alcançando, neste último,
valores superiores a 31°C. A umidade relativa do ar média anual sofreu redução de 4,33%
no cenário 2020, 8,67% no cenário 2050 e 15,40% no cenário 2080, atingindo, neste último, valores inferiores a 67%. Verificou-se que o aumento da temperatura de bulbo seco é
mais expressivo entre os cenários de 2050 e 2080, sendo observado também na umidade relativa do ar, portanto, torna-se necessária a adaptação das edificações aos cenários
climáticos futuros.

DESEMPENHO TÉRMICO – NBR 15.575 (ABNT, 2013)
A temperatura do Ar Interna máxima (Ti,máx) da HISp aumentou em 17,11% até o cenário
de 2080, em relação ao cenário atual (1961-1990). A HISp apresentou valores de Ti,máx de
35,08°C, 37,23°C, 38,31°C e 41,08°C, nos cenários atual, 2020, 2050 e 2080, respectivamente. Os quatros cenários apresentaram valores de Ti,máx superiores à Temperatura do
Ar Externa Máxima (Te,máx) em 62,5% das horas do dia (das 19:00h às 9:00h) e valores
inferiores à Te,máx de 37,5% das horas do dia (das 10:00h às 18:00h) (Figura 3).
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Figura 3: Temperaturas do ar (médias horárias) externas e internas da HISp - cenário atual e futuros

Comparando os dois modelos de habitações, a HISa apresentou menores valores de Ti,máx
sendo a diferença, de 4,13°C no cenário atual, de 4,0°C em 2020, de 3,57°C em 2050 e de
3,58°C em 2080 em relação a HISp. A diferença entre a Ti,máx e Te,máx (ΔT) da HISp e
HISa foi de 2,72°C e 6,85°C no cenário atual, respectivamente, permitindo-se constatar
que a HISa é mais resiliente aos cenário climáticos futuros, apresentando diferença de
4,13°C em relação a HISp.
Conforme a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013), a HISp apresentou classificação de desempenho
Inferior nos cenários atual e 2020, passando para Superior nos cenários de 2050 e 2080,
devido às altas temperaturas externas. Já a HISa apresentou classificação de desempenho
Superior nos quatros cenários (Tabela 7).
Tabela 7: Classificação de desempenho da HISp e HISa para o dia típico de verão (15/10) nos
cenários atual (1961-1990) e futuros (2020, 2050 e 2080)
HISP

Fonte: Elaboração Própria

Os valores da Ti,máx da HISa obtidos foram de 30,95°C, 33,23°C, 34,74°C e 37,50°C, nos
cenários atual, 2020, 2050 e 2080, respectivamente. A Ti,máx aumentou em 21,18% até o
cenário de 2080, comparando-se ao período atual (1961-1990). Nos quatro cenários, a HISa
apresentou Ti,máx superior a Te,máx em 45,83% das horas do dia (das 22:00h às 8:00h)
e valores inferiores à Te,máx em 54,16% das horas do dia (das 9:00h às 21:00h) (Figura 4).
Figura 4:Temperaturas do ar (médias horárias) externas e internas da HISa - cenário atual e futuros

HISA

DESEMPENHO
(NBR 15.575)

TI, MÁX
(°C)

2,72

Inferior

30,95

6,85

DESEMPENHO
(NBR
15.575)
Superior

37,23

3,07

Inferior

33,23

7,07

Superior

42,90

38,31

4,59

Superior

34,74

8,16

Superior

46,50

41,08

5,42

Superior

37,50

9,00

Superior

CENÁRIOS

TE, MÁX
(°C)

1961-1990

37,80

35,08

2020

40,30

2050
2080

TI, MÁX
(°C)

ΔT
(°C)

ΔT
(°C)

Fonte: Elaboração Própria

Observa-se que as Ti,máx ficaram superiores a 30,0°C em ambas as habitações, tendo sido
alcançados valores acima de 40,0°C, no cenário 2080, na HISp. No entanto, conforme a
NBR 15.575 (ABNT, 2013), seu desempenho classificou-se como Superior, pois é estabelecido pela diferença entre os valores externo e interno. Todavia, as altas temperaturas no interior das habitações, certamente, não refletem adequadas condições de conforto térmico
e de habitabilidade aos seus usuários.

CONFORTO ADAPTATIVO CONFORME DE DEAR E BRAGER (1998)
As porcentagens anuais de horas de desconforto por calor da HISp e HISa aumentaram
em 134% e 405%, respectivamente e, as horas de desconforto por frio reduziram em 80%
e 83%, respectivamente, até o cenário de 2080, se comparadas ao cenário atual. Verificou-se que as porcentagens de horas anuais de insatisfeitos por calor da HISp reduziram em
Fonte: Elaboração Própria
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relação a HISa em 54,11%, 28,39%, 10,32% e 1,04%, no cenário atual, 2020, 2050 e 2080,
respectivamente e, as horas anuais de insatisfeitos por frio apresentou leve aumento entre
as habitações de 7,83% e 6,40% para o cenário atual e 2020, respectivamente. Já nos cenários de 2050 e 2080 a HISp apresentou maiores horas anuais de insatisfeitos por frio em
relação a HISa em 0,68% e 9,43%, respectivamente (Figura 6).
Figura 5: Horas de conforto e desconforto para as habitações nos cenários atual (19611990) e futuros (2020, 2050 e 2080)

Fonte: Elaboração Própria

Do mesmo modo, como observado com horas de insatisfeitos por frio, as horas de satisfeitos por conforto reduziram em ambas as habitações, sendo de 82% na HISp e de 87% na
HISa, até o cenário de 2080, se comparadas ao cenário atual. A maior diferença de horas de
satisfeitos por conforto entre as habitações ocorreu no cenário atual, 1.701 horas.

e inferior (Figura 7a). No cenário de 2020 a faixa de conforto sofreu deslocamento de
+0,58°C em relação ao cenário atual, passando para 24,84°C a 29,84°C. A HISp apresentou
condições de desconforto térmico em 66,66% do ano, aumentando em 50% em relação ao
cenário atual. Com o aumento das Te,méd a HISa apresentou condições de desconforto
térmico em 8,33% do ano, se comparada ao cenário atual (Figura 7b).
Em 2050, a faixa de conforto aumento em +1,15°C se comparada ao cenário atual, passando para 25,41°C a 30,41°C. Assim como no cenário de 2020, as habitações apresentaram
temperatura neutra acima da faixa de tolerância para 90% dos usuários. As horas anuais de
desconforto térmico da HISp aumentaram em 75% em relação ao cenário atual, passando
para 91,66% do ano. Esse aumento também é verificado na HISa, passando para 41,66% das
horas anuais, em relação ao cenário atual (Figura 7c). Por fim, no cenário de 2080, a faixa
de conforto aumentou em +2,00°C, se comparada ao cenário atual, passando para 26,25°C
a 31,25°C. Verificou-se que neste cenário, a HISp apresentou desconforto térmico para
todos os meses do ano, com valores de Te,méd superiores a 30,0°C. Já na HISa proporcionou condições de conforto térmico apenas no mês de Julho, caracterizando desconforto
térmico nos outros meses (Figura 7d).
Verificou-se que a HISp, no cenário atual, proporcionou condições de conforto térmico
apenas em 83,33% das horas do ano. Nos demais cenários as condições de conforto reduziram para 33,33% das horas anuais em 2020, para 8,33%das horas anuais em 2050 e
para 0% das horas anuais em 2080, demostrando que as condições de conforto térmico
dos usuários serão influenciadas pelas altas temperaturas internas da habitação. Já a HISa
proporcionou condições de conforto térmico em todas as horas do ano no cenário atual,
porem sofrendo redução para 91,66% das horas anuais em 2020, para 41,66% das horas
anuais em 2050 e para 8,33% das horas anuais em 2080. Por fim, nota-se que há tendência
de aumento progressivo nas faixas de conforto adaptativo para satisfação em 90% dos usuários, apresentando aumento gradual de insatisfeitos por calor e redução de insatisfeitos
por frio, bem como redução de satisfeitos por conforto.

Por meio das temperaturas neutras obtidas das médias mensais de Te,méd. para o cenário
atual e os cenários de 2020, 2050 e 2080, foi possível verificar os intervalos de temperaturas de conforto, sendo consideradas como faixas de satisfação de 90% dos usuários.
No cenário atual a faixa de conforto adaptativo classificou-se entre 24,26°C a 29,26°C.
deste modo, as condições de conforto térmico da HISp ficaram acima da faixa de tolerância
para 90% dos usuários, apresentando desconforto em 16,66% do ano. Já a HISa acompanhou o comportamento da faixa de conforto permanecendo entre os limites superior
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FIGURA 6
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Os efeitos do aquecimento global, bem como das mudanças climáticas, resultam em um
potencial aumento do consumo energético nas habitações, afetando diretamente nas condições de habitabilidade e conforto térmico. Desta forma, os dados climáticos do local de
implantação de uma habitação são parâmetros importantes para avaliação deste comportamento, sendo também necessária a prospecção climática futura para o planejamento da
habitabilidade, das condições de conforto térmico e do desempenho térmico.
Observou-se que os efeitos do aquecimento global modificam as variáveis climatológicas,
aumentando gradualmente a temperatura do ar e a radiação solar e reduzindo a umidade
relativa do ar. Verificou-se, também, que o desempenho térmico e as condições de conforto da habitação atualmente construída em larga escala no país, já sofrem influência das
altas temperaturas da região nos dias atuais, apresentando baixa qualidade térmica em seu
interior. Incorporando os efeitos do aquecimento global as condições atuais destas edificações ficarão ainda mais comprometidas, contribuindo negativamente nas condições de
conforto térmico e, consequentemente, na habitabilidade.
Observou-se deficiência nos critérios de análise de desempenho térmico estabelecido pelas
normatizações e regulamentos brasileiros atuais, que permitem que edifícios com temperaturas internas superiores a 36,0°C apresentem adequada classificação de desempenho térmico,
segundo estas normas. Uma adequação dos níveis de desempenho térmico das normatizações
e regulamentos vigentes, bem como atualizações regulares são importantes para se obter adequadas considerações no âmbito de habitabilidade frente às projeções climáticas futuras.
Com as propostas de intervenções na envoltória da HISp, a habitação de interesse social original
obteve melhorias no desempenho termoenergético e nas condições de conforto térmico. Com
o aumento da resistência térmica e capacidade térmica, bem como a redução da transmitância
térmica da envoltória, a HISa apresentou melhores níveis de adaptabilidade nos cenários futuros.
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CAPÍTULO 5
INFLUÊNCIA MICROCLIMÁTICA DA INCORPORAÇÃO
DE VEGETAÇÃO EM LOTEAMENTO DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
Karyna de Andrade Carvalho Rosseti20
Wennder Tharso Oliveira da Silva Martins21
O processo de urbanização pode ser considerado como um dos mais impressionantes fenômenos da história de nosso planeta. No início da era cristã, 250 milhões de pessoas habitavam o planeta. Em 16 séculos, este número duplicou e em menos de 3 séculos depois se
tornou 11 vezes maior. Estima-se que a população que habita as cidades passe de 50% para
acima de 75% em países desenvolvidos nos próximos séculos (NETO, 2011).
A concentração das atividades humanas em um único espaço provoca ocupação intensiva do solo, caracterizada pela substituição da vegetação por áreas construídas (cimento,
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concreto e alvenaria), o que resulta na elevação da temperatura do ar nas cidades e consequente diminuição da umidade do ar em relação ao seu entorno. Tais consequências geram
o comprometimento do conforto térmico e da qualidade ambiental urbana (LOMBARDO,
1985; ROCHA e FIGUEIRÓ, 2010).
De forma a possibilitar o resgate da qualidade ambiental e do conforto do ambiente urbano
construído, faz-se necessário o desenvolvimento de investigações que orientem o processo de urbanização nos municípios brasileiros, bem como o seu reflexo na paisagem urbana,
visando preservar atributos naturais para que determinadas funcionalidades ambientais sejam mantidas nesses ecossistemas (ALVES; FIGUEIRÓ, 2016).
Pesquisas com a utilização de estratégias de diferentes tipos de vegetação (maciços vegetativos e telhados vegetados) em cidades de clima quente comprovaram a eficiência
das mesmas em mitigar os efeitos da urbanização nas condições microclimáticas locais em
regiões urbanas de alto e baixo adensamento construtivo, promovendo a melhoria no conforto térmico dos pedestres e na qualidade ambiental do espaço urbano (ROSSETI, 2013;
MACIEL, 2014). No entanto, antes de orientar a aplicação específica de tais estratégias no
planejamento urbano, ainda resta avaliar e dimensionar a eficiência das mesmas quando
aplicadas em regiões de alto adensamento construtivo.
A cidade de Cuiabá localiza-se na região central do centro-oeste brasileiro, com clima caracterizado como sendo tropical semiúmido (Aw - savana), com elevada precipitação na
primavera-verão e por seca acentuada no outono-inverno (MACHADO et al. 2015). Como
muitas cidades das regiões norte e oeste do Brasil, a cidade passou por intenso processo
de urbanização durante as décadas de 60, 70 e 80, o que levou a sua área urbana a aumentar 900% entre os anos de 1960 e 1974, ao mesmo tempo que a população mais do
que duplicou, passando de 45 mil para aproximadamente 122 mil habitantes. Atualmente,
de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a
capital de Mato Grosso apresenta 551 mil habitantes. Observa-se que o crescimento apresentado pela capital mato-grossense se deu sem adequado planejamento, trazendo como
consequências o uso extensivo e modificações na cobertura do solo, além da redução de
áreas verdes presentes no interior perímetro urbano (CALLEJAS el al., 2011). Como consequência, a cidade sofreu significativas modificações no seu balanço energético (CALLEJAS
et al., 2016), o que desencadeou a formação de fenômeno conhecido como de ilha de calor
urbana (ICU) (SANTOS, 2012).

“Minha Casa, Minha Vida” (BRASIL, 2016). Em decorrência de tal programa, a cidade de
Cuiabá-MT acabou sendo comtemplada com recursos para a construção de vários empreendimentos destinados a Habitações de Interesse Social. Entre os anos de 2007 e 2017,
foram construídos 14 conjuntos habitacionais, totalizando 8.887 unidades, com tipologia
unifamiliar térrea, isolada no lote, sem elementos de sombreamento ou vegetação. Tais
empreendimentos foram edificados em áreas de baixo valor aquisitivo, localizadas principalmente na periferia no perímetro urbano da cidade (CANAVARROS, 2015).
Diante deste cenário, objetiva-se nesta pesquisa verificar como diferentes propostas de
implantação de vegetação arbórea em loteamentos habitacionais destinados a habitações
de baixa renda interferem na melhoria da qualidade ambiental (temperatura e umidade do
ar e velocidade do vento) dos espaços urbanizados edificados. Busca-se orientar a implantação de políticas públicas ligadas ao planejamento urbano que foquem na qualidade do
ambiente construído e de vida dos seus habitantes.

METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida se caracteriza como de natureza quantitativa e se desenvolve
como uma abordagem por cenários. Por meio desta, se constrói um cenário atual, após levantamento de dados primários e secundários e, cenários hipotéticos, que é o estado que
queremos que seja atingido em determinado tempo (SERRA, 2006).
Desta forma, a pesquisa consistiu das seguintes etapas metodológicas: (i) definição da zona
urbana de estudo; (ii) caracterização microclimática da área de estudo; (iii) realização de levantamento espacial da área de estudo; (iv) criação de arquivo de configuração de entrada
do modelo previsional (cenário original); (v) elaboração de cenários com a incorporação das
estratégias propostas; (vi) análise quantitativa e da distribuição espacial dos efeitos resultantes dessa incorporação com base no traçado urbano e incidência da ventilação no local.

Como política para reduzir o déficit habitacional da população de baixa renda, o governo
brasileiro implementou um programa nacional destinado a habitação social chamado de

A área de estudo localiza-se no bairro Santa Terezinha, loteamento de habitação de interesse social na cidade de Cuiabá-MT, que apresenta elevado adensamento construtivo. A
região selecionada a ser utilizada como modelo previsional (cenário original), fazendo-se
uso de simulações computacionais, possui 10.000m² de área, e se encontra desprovida
de elementos vegetativos, tais como grama, arbustos ou árvores (Figura 1). As previsões
microclimáticas na área pesquisada foram realizadas por meio de modelagem computacional, fazendo-se uso de cenários originais e hipotéticos (com estratégias propostas), com a
utilização do software ENVI-met, um modelo numérico microclimático, tridimensional, não
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hidrostático, criado por Michael Bruse (BRUSE; FLEER, 1998), capaz de realizar simulações
microclimáticas considerando a interação entre superfície, vegetação e atmosfera.

Figura.1: Localização da área de estudo na cidade de Cuiabá

Na simulação, tornam-se necessárias informações microclimáticas para configuração do arquivo de entrada do programa ENVI-Met, as quais foram obtidas a partir de Rosseti (2013),
que utilizou dados históricos fornecidos pela estação de referência (n. 83362), localizada
no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, MT. Estes dados podem ser verificados
na Tabela 01.22
Tabela 1: Dados microclimáticos do arquivo de entrada do programa ENVI-Met
PARÂMETRO

VALOR

Data da Simulação:

05.08.2013

Hora de início:

20:00:00

Duração total:

48 horas

Intervalo de registro:

60 min

Velocidade do vento 10 m acima do solo:

2.46 m/s

Direção do vento:

190°

Rugosidade z0 no ponto de referência b:

0.1

Temperatura inicial da atmosfera:

298.33 K

Umidade específica em 2500 m :

7.77 g/kg

Umidade relativa em 2m [%]:

56.21 %

Tipo de vegetação do telhado, altura e DAF d

Grama,10cm,3m²/m³

c

O levantamento espacial foi realizado por meio de visitas in loco e por intermédio de mapas disponibilizados pela prefeitura de Cuiabá, além da ferramenta on-line Google Earth.
Foi considerada a situação original do bairro, sem as alterações realizadas pelos moradores.
As variáveis espaciais consistem dos elementos urbanos, tais como pavimentos das vias,
calçadas e quintais, posicionamento de indivíduos arbóreos, configurações das edificações,
dentre outros.

22

Os dados gerados por este padrão de configuração foram validados por Rosseti (2013) para a cidade de Cuiabá. No
presente trabalho, os valores de temperatura, umidade específica e velocidade do ar gerados pelo modelo foram
usados apenas para fins comparativos dos cenários para dimensionar os impactos das estratégias propostas, não
objetivando a caracterização microclimática do local de estudo.
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Fonte: Elaboração Própria

Inicialmente, todo o espaço foi desenhado com auxílio do software AutoCad, identificando-se- todos os elementos paisagísticos, como calçadas, telhados e ruas, que pudessem ser
inseridos com maior precisão dentro das dimensões reais e, posteriormente redesenhados,
também, no software Envi-Met. Para a modelagem do ambiente de simulação foram utilizados grids de 2m.
Foram definidos 4 cenários para simulação computacional sem e com estratégias de melhoramento da ambiência urbana: cenário atual (Figura 2a), cenário com concentração arbórea
em duas áreas específicas, representando a presença de bosques no entorno do condomínio (Figura 2b), cenário com um indivíduo arbóreo em frente a cada lote (Figura 2c) e
cenário com todos os telhados vegetados (Figura 2d).
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Figura 2: Cenários modelados no software AutoCad

sol (6h), o segundo, logo após o pico de radiação solar (13h), e o terceiro, logo após o pôr do
sol (19h), nos quais tomou-se os dados referentes à temperatura e umidade específica do ar
e velocidade do vento, expressos em valores médios no interior dos vinte e cinco mil grids
que compõem o cenário: um índice numérico para cada grid do desenho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Distribuição espacial dos efeitos nas variáveis temperatura do ar e umidade específica do ar
A distribuição espacial dos efeitos de cada estratégia na temperatura do ar pode ser observada na Figura 3. A escala de cores utilizada varia de 0,0°C (magenta) a -1,00°C (azul). Nota-se, às 6h, alterações pouco expressivas e homogêneas na coloração dos mapas, variando
do magenta ao vermelho, de forma mais expressiva no cenário 9b), seguido pelo cenário (c).
Nestes mapas a região com coloração mais avermelhada (redução de 0,23°C) representa a
porção mais central dos lotes, na região oposta a entrada de vento do modelo, demonstrando o carregamento dos efeitos de arrefecimento da vegetação por meio do vento. Nos
cenários com incorporação das estratégias nos telhados das casas, neste horário, os mapas
não revelaram alterações na coloração, mantendo-se constantemente na cor magenta, que
representa a inexistência de variações na temperatura do ar.

Fonte: Elaboração Própria (2016)

Para possibilitar a melhor compreensão dos efeitos das estratégias propostas, todos os mapas gerados pelas simulações foram organizados, dentro da categoria de variável analisada,
segundo o mesmo critério de cores e escalas numéricas.

Às 13h, nota-se mudanças na coloração do mapa em todos os cenários, indicando maiores
interferência das estratégias adotadas na temperatura do ar. Os efeitos são mais intensos
no cenário (c) que chega a apresentar regiões no mapa com coloração azul (reduções próximas de 1°C), na porção caracterizada pelas ruas, calçadas e espaço frontal dos lotes. Neste
cenário, a porção interna do lote também sofre influência da estratégia, representada pela
cor amarela (reduções de 0,45°C). No cenário (b), os efeitos da incorporação da vegetação
no bosque se estendem, carregados pelo vento, por mais de 100m da região onde a vegetação foi implantada, com coloração amarela (redução de 0,45°C). O alcance será mais
ou menos significativo dependendo da altura da vegetação implantada (neste cenário a
vegetação possui 11m de altura). O cenário (d), com incorporação de telhado verde, revelou
alterações na coloração no terreno a sotavento das casas onde a estratégia foi incorporada,
com alcance de pouco mais de 10m.

Utilizou-se a estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis (LEE; WANG, 2003) para verificar se cada uma das estratégias propostas provocou alterações significativas em relação
ao cenário original (com nível de significância “α” de 0,05) nas variáveis microclimáticas de
temperatura e umidade absoluta do ar e velocidade do vento.
Para analisar as estratégias propostas em relação ao cenário original, selecionou-se três
horários diários para quantificar os impactos, sendo o primeiro representativo do nascer do
136

137

Figura 3: Mapa das diferenças na temperatura média do ar considerando a diferença entre todos

Figura 4: Mapa das diferenças na umidade específica do ar considerando a diferença entre todos

os cenários e o cenário original

os cenários e o cenário original

Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria (2016)

No horário das 19h, o mapa do cenário (b) apresenta a coloração mais homogênea e mais
próxima do magenta, indicando pouca variação na temperatura do ar nesse momento (na
ordem de 0,12ºC), enquanto no cenário (c) a interferência é mais heterogênea, indo do
alaranjando mais forte nos quintais (redução de 0,34°C) ao mais fraco nas ruas (redução
próxima a 0,40°C).

Às 13h, verificam-se alterações em todos os cenários. Percebe-se que o cenário (b) apresenta coloração alaranjada predominante (elevação de 0,03g/kg), variando ao amarelo (elevação de 0,04g/kg), nas áreas de implantação dos bosques, se arrastando por vários metros
pela ação do vento. No cenário (c) também há coloração alaranjada predominante nos
quintais, variando do verde (elevação de 0,05g/kg) ao azul (elevação de 0,08g/kg) na região
das ruas, efeitos estes que se espalham na região a sotavento das casas.

O mapa da umidade específica do ar (Figura 4) apresenta escala de cores variando de 0,0g/
kg (magenta) a 0,09g/kg (azul). Às 6h, no cenário (b), nota-se no mapa heterogeneidade dos
impactos, com coloração variando do amarelo (elevação de 0,04 g/kg), ao azul mais claro
(elevação de 0,07g/kg), nas áreas de implantação dos bosques. Os efeitos são mais intensos
no cenário (c), onde a coloração azul é mais forte (elevação de 0,08g/kg), indicando aumento da umidade nas áreas de implantação da estratégia e na região a sotavento, como pode
ser visualizado na Figura 4. Já o cenário (d) apresenta coloração magenta na maior parte do
mapa, variando do vermelho (elevação de 0,02 g/kg) ao amarelo (elevação de 0,04 g/kg),
nos pontos mais próximos aos telhados, seguindo o sentido do vento predominante.
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O mapa do cenário (d) apresenta, neste horário das 13h, coloração magenta predominante, todavia, são vistas alterações de cor na região próxima aos telhados e se arrastando pelo efeito do vento. O cenário (d) possui a maior variação de tonalidades de cores,
apresentando a máxima de 0,08g/kg nos pontos mais azulados, localizados a sotavento
das edificações.
Às 19h, ao se considerar os cenários (b), (c) e (d), a localização e abrangência dos efeitos é
semelhante ao mapa das 13h, todavia, com menores intensidades, sendo que o cenário (c)
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é o mais eficaz neste horário, mantendo a coloração mais próxima ao vermelho (0,02g/kg)
e alguns pontos verdes (0,06g/kg) na região a sotavento.
Já os efeitos na velocidade do vento são percebidos em todos os cenários nos diferentes
horários. Entretanto, a área de abrangência dos efeitos de cada alteração para todos os horários não apresenta diferenças significativas. No mapa dos cenários (b) e (d), esses efeitos
são encontrados nos locais de implantação das estratégias, marcados pela cor azul a verde,
e se estendem obedecendo ao sentido do vento predominante, diminuindo os índices de
velocidade em até 0,40m/s nesses pontos, como apresentado na Figura 5.
Figura 5: Mapa das diferenças na velocidade do vento considerando a diferença entre todos os
cenários e o cenário original

velocidade do ar de até 0,40m/s nos quintais. Como já destacado quanto a temperatura do
ar, estas alterações terão menor ou maior alcance dependendo da altura e das características morfológicas da vegetação implantada.
Efeitos quantitativos nas variáveis temperatura do ar, velocidade do ar e umidade
específica do ar
Ao se aplicar o teste estatístico de Kruskal-Wallis para a variável de temperatura do, verificou-se que p-value foi inferior ao nível de significância (α) estabelecido, rejeitando-se a
hipótese de que não existência de diferença significativa entre os cenários (p<0,05). Isto
indica que, para as referida variável, existe diferença significativa entre o cenário original e
os cenários propostos, em todos os horários (6, 13 e 19h), sendo os resultados dos impactos
observados indicados na Figura 6, em termos de escalas de redução da variável temperatura do ar (de pelo menos 0,15°C, pelo menos 0,25ºC e pelo menos 0,50ºC).
Na Figura 3, às 6h, foram observadas reduções de pelo menos 0,15°C na temperatura do
ar em 100% dos pontos do cenário (b), com incorporação de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário, considerada como sendo um Bosque, seguido
por 39% dos pontos do cenário (c), com incorporação de indivíduos arbóreos na calçada em
frente aos lotes. Neste horário, os demais cenários não apresentaram variações dentro das
escalas quantitativas selecionadas, sendo a redução máxima observada com a incorporação
do telhado verde (cenário (d)) de 0,05°C.
Às 13h observou-se redução na temperatura do ar na escala de 0,50ºC em 1% e 53% dos
pontos contidos na área dos cenários (b) e (c), respectivamente. Neste horário, o cenário
(d), apesar de não registrar valores nesta escala de variação, apresentou redução de pelo
menos 0,15°C em 13% dos pontos contidos na área.
Às 19h somente foram observadas reduções da escala de 0,25°C no cenário (c), abrangendo
100% dos pontos. O cenário (b) apresentou, no entanto, neste horário, reduções na escala
de 0,15°C em 10% dos pontos. Nos demais cenários nenhuma alteração nas escalas quantitativas selecionadas foi observada neste horário. Estes resultados podem ser observados
nos mapas térmicos apresentados na Figura 3.

Fonte: Elaboração Própria (2016)

Nos mapas do cenário (c), percebem-se variações expressivas na coloração do mapa em
todos os horários, indicando as maiores interferências, dentre todos os cenários, no vento.
Os efeitos são de desaceleração nas ruas, calçadas e espaço frontal dos lotes, onde a cor
é azul, redução que chega a 0,40m/s, no corredor formado pela arborização. Na porção
caracterizada pelas cores mais quentes (magenta, vermelha e amarela) ocorre aumento da
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Figura 6: Frequência de ocorrência de pontos com variações na temperatura do ar (°C) devido à
incorporação das estratégias no cenário original

da superfície (condutibilidade térmica), possibilitando que a mesma leve mais tempo para
aquecer-se, durante o dia, e resfriar-se, durante a noite (ROMERO, 1988).
Ao analisar a velocidade do ar, o teste de Kruskal-Wallis indicou a existência de diferenças
significativas entre o cenário original e os cenários com incorporação das estratégias. Os
resultados estão indicados na Figura 7, em termo de escala de variação da velocidade do ar
(redução de pelo menos 0,15m/s, pelo menos 0,25m/s e elevação de pelo menos 0,10m/s).
Às 6h, observou-se reduções de pelo menos 0,15m/s na velocidade do ar, em 15% dos pontos do cenário (b), com incorporação de indivíduos arbóreos concentrados em uma região
específica do cenário, seguido por 12% dos pontos no cenário (d), com 100% dos telhados
vegetados, e 7% dos pontos do cenário (c), com incorporação de indivíduos arbóreos na
calçada em frente aos lotes. Houve reduções, também, na escala de 0,25m/s em 2% dos
pontos do cenário (b) e 1% dos pontos do cenário com (c). Observa-se, ainda, que, no
momento do nascer do sol, a incorporação dos indivíduos arbóreos nas calçadas chegou a
provocar elevações na velocidade do ar na escala de 0,10m/s em 34% dos pontos constantes no cenário (c).

Fonte: Elaboração Própria

Nota-se que, para a variável temperatura do ar, no início do dia, a estratégia de incorporação de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário (bosques)
apresentou maiores interferências em relação ao cenário original. No entanto, no restante
do dia, a estratégia de incorporação de indivíduos arbóreos na calçada em frente aos lotes
se revelou mais impactante, provocando alterações expressivas em 100% do cenário. As
estratégias de incorporação do telhado vegetado apresentaram desempenho inferior ao da
incorporação de indivíduos arbóreos. Maiores interferências ocorreram no período das 13h
em relação aos demais períodos analisados, resultado este confirmado pelos mapas térmicos apresentados na Figura 3.
Este fato pode ser justificado pelo maior potencial fotossintético da vegetação (que consome a energia térmica do sistema principalmente pela transpiração), considerando que
os cenários apresentam temperatura do ar próxima à temperatura ótima para fotossíntese
neste horário do dia, que se soma às interferências provocadas pelos efeitos do sombreamento das folhas, da evaporação nos tecidos vegetais e do solo, possibilitado pela disponibilidade de água devido a irrigação (TILMAN, 1988).

Às 13h, observou-se uma homogeneidade no desempenho das estratégias incorporadas
nos cenários (b), (c) e (d), com redução na escala de 0,15m/s em 9%, 8% e 6% dos pontos,
respectivamente, e reduções na escala de 0,25m/s em 1% e 2% dos pontos, respectivamente, dos cenários (b) e (c). Neste horário, assim como no início do dia, observa-se que a
incorporação dos indivíduos arbóreos nas calçadas provocou elevações na velocidade do
ar na escala de 0,10m/s em 35% dos pontos constantes no cenário (c).
No período noturno, às 19h, observou-se um comportamento semelhante, com redução na
escala de 0,15m/s em 13%, 10% e 6% dos pontos, respectivamente, nos cenários (b), (c) e (d),
e reduções na escala de 0,25m/s em 1% e 5% dos pontos, respectivamente, dos cenários (b)
e (c). Neste horário, assim como nos demais, também se nota que a incorporação dos indivíduos arbóreos nas calçadas provocou elevações na velocidade do ar na escala de 0,10m/s
em 32% dos pontos constantes no cenário (c).

Destaca-se, ainda, que todas as estratégias adotadas preveem o incremento de água no
sistema devido a necessidade de irrigação. A água presente altera as propriedades térmicas
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Figura 7: Frequência de ocorrência de pontos com variações na velocidade do ar (m/s) devido à
incorporação das estratégias no cenário original

Quanto a variável umidade específica do ar, apesar de a estatística de Kruskal-Wallis indicar a existência de diferenças significativas pela incorporação das estratégias, as mesmas
não são perceptíveis quantitativamente, apresentando elevações inferiores a 0,08g/kg,
em todos os cenários em todos os horários pesquisados. Este comportamento pode ser
confirmado pelos mapas de distribuição da umidade do ar apresentados na Figura 4.
Apesar da maior ocorrência de variações na temperatura do ar e velocidade do ar na escala de 0,15ºC e 0,15m/s, respectivamente, em pontos localizados nas proximidades dos
quintais, observaram-se reduções da temperatura do ar de até 0,24ºC, 0,95ºC e 0,42ºC, e
elevações de até 0,39m/s, 0,36m/s e 0,35m/s, na velocidade do ar, às 6, 13 e 19h, respectivamente, no cenário (c) (Tabela 1). Observou-se, ainda, neste mesmo cenário, elevações da
umidade específica do ar de até 0,071g/kg, 0,072g/kg e 0,057g/kg, respectivamente, às 6,
13 e 19h (Tabela 1).
Tabela 1: Variações máximas horárias das variáveis ambientais: temperatura do ar (ºC), velocidade
do ar (m/s) e umidade específica do ar (g/kg) devido à incorporação das estratégias

Fonte: Elaboração Própria

Nota-se que, para a variável velocidade do ar, no início do dia, a estratégia de incorporação
de indivíduos arbóreos concentrados em uma região específica do cenário (b) mostrou interferências mais expressivas, no entanto, no restante do dia, a estratégia de incorporação
de indivíduos arbóreos na calçada em frente aos lotes torna-se mais impactante, provocando alterações expressivas em 43% do cenário (c). A estratégia de incorporação do telhado
vegetado (cenário (d)) chega a provocar reduções na velocidade do ar (mais expressivas
pela manhã, reduzindo durante o dia). Interferências mais expressivas nos cenários (b) e (d)
ocorreram no período das 6h, enquanto no cenário (b) maiores interferências são percebidas às 19h e 13h, respectivamente, resultado este confirmado pelos mapas de distribuição
da velocidade do ar apresentados na Figura 5.
Destaca-se, no entanto, que as alterações na velocidade do ar não foram, em todos os
casos, positivas, quando se considera as condições de conforto e bem estar dos pedestres.
Apesar da elevação da velocidade do ar facilitar as trocas térmicas entre o corpo humano e o ar (estratégia esperada para regiões de clima quente), o mesmo dissipa os efeitos
de resfriamento e umidificação proporcionado pelo uso da estratégia de vegetação (TORRE, 2009).
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Máxima Diferença
(Ref. Cenário (a))

CENÁRIO (B)

CENÁRIO (C)

CENÁRIO (D)

6h

13h

19h

6h

13h

19h

6h

13h

19h

Temperatura do ar (°C)

-0.240

-0.540

-0.170

-0.240

-0.950

-0.420

-0.050

-0.230

-0.060

Velocidade do ar (m/s)

-0.330

-0.270

-0.300

0.390

0.360

0.350

-0.270

-0.210

-0.210

Umidade específica do ar
(g/kg)

0.056

0.041

0.032

0.071

0.072

0.057

0.034

0.078

0.034

Fonte: Elaboração Própria

Por meio dos resultados apresentados, é possível evidenciar a importância de se analisar a
distribuição espacial dos efeitos da incorporação das estratégias vegetativas analisadas nos
cenários propostos, de forma a identificar as relações entre as variáveis que a determinam.
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CALLEJAS, I. J. A.; NOGUEIRA, M. C. J. A.; BIUDES, M. S.; DURANTE, L. C. SEASONAL VARIATION OF SURFACE
ENERGY BALANCE OF A CENTRAL BRAZIL CITY. Mercator, Fortaleza, v. 15, n. 3, p.85-106, 2016.
CALLEJAS, I. J. A.; BIUDES, M. S.; MACHADO, N. G.; DURANTE, L. C.; DE ALMEIDA LOBO, F. Patterns of energy exchange for tropical urban and rural ecosystems located in Brazil central. J. Urban Environ. Eng., v.13, n.1, p.69–79, 2019.

Todas as estratégias adotadas no trabalho foram capazes de influênciar significativamente
as condições microclimáticas dos espaço urbanos a céu aberto tanto das ruas e calçadas,
quanto dos quintais das casas, reduzindo a temperatura do ar e elevando sua umidade
específica. Quando considera-se as característica climáticas do local de estudo, pode-se
estabelecer esses efeitos como positivos para elevação dos níveis de conforto térmico
dos ocupantes.
O efeito de arrefecimento e umidificação são mais expressivos às 13h, se comparado aos
demais horários estudados. As menores interferências são observadas as 6h.
A estratégia que apresentou impactos mais expressivos foi a incorporação de indivíduos arbóreos na porção frontal dos lotes e seus efeitos são obsevados tanto em sua proximidade
quanto a sotavento. O alcance e intensidade destes impactos estão relacionados a altura e
morfologia da vegetação utilizada.
Comprova-se, portanto, o potencial do uso da vegetação nas calçadas, bosques e telhados
como estratégia passiva de condicionamento termohigrométrico para os espaços urbanos.
Assim, recomenda-se a ação mais efetiva das políticas públicas na consolidação desta infraestrutura vegetativa, não somente em áreas destinadas à Habitação de Interesse Social,
mas em todo o território urbano, de forma a se obter maior qualidade ambiental e de vida
para os seus habitantes.
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Este livro reúne pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Tecnologia e Conforto Térmico (LATECA) da Universidade Federal de Mato Grosso voltadas ao tema da sustentabilidade das Habitações de Interesse Social. Abordam-se questões inovadoras voltadas à tecnologia de materiais,
demonstrando a utilização de resíduos sólidos em componentes construtivos e, questões relativas
à quantificação da energia incorporada nos materiais e componentes de sistemas construtivos de
uma edificação, bem como demonstra-se, a partir da estratégia BIM, a importância da aplicação de
recursos inovadores no desenvolvimento de projetos de engenharia. Realiza-se, também, estudos
de prospecção voltados a quantificação dos impactos térmicos impostos às habitações em um futuro próximo, por meio da consideração de cenário de aquecimento global, demonstrando-se, ainda,
por meio de simulação computacional, o potencial de mitigação dos impactos da urbanização em
conjuntos habitacionais pela integração da vegetação à paisagem urbana. Os Organizadores e Autores destacam seu agradecimento ao CREA-MT pelo patrocínio da obra, que permitiu sua divulgação
aos agentes que atuam nos mais diversos níveis da produção das habitações de interesse social e
do ambiente construído em geral.
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