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F. M. PACHECO. M. L. SILVA. 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o desempenho de diversos sistemas de 

cobertura e de esquadrias em um projeto de habitação de interesse social no estado de 

Goiás. Com o auxílio do software DesignBuilder, foram criados modelos virtuais de uma 

planta tipo da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB) permutando tipologias de 

materiais que compõem os sistemas de cobertura e de esquadrias. Para validação do 

sistema construtivo proposto, estes devem atender aos requisitos mínimos definidos pela 

Norma Brasileira de Desempenho de Edificações (NBR 15575, 2013) e a norma 

específica de Desempenho Térmico de Edificações (NBR 15220, 2005). Foi avaliado 

posteriormente, para cada conjunto de sistema construtivo proposto, uma composição 

orçamentária segundo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI) buscando identificar o melhor custo-desempenho dos sistemas analisados.   

Palavras-chave: desempenho térmico, composição orçamentária, simulação 

computacional, sistema de cobertura, sistema de esquadrias. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL,1988), em seu sexto artigo, 

compreende que é de direito social de todos brasileiros a moradia. Estendendo a 

importância da habitação, segundo os cientistas Rangel e da Silva (2011) “O direito à 

moradia é um dos núcleos que possibilita a consecução da dignidade da pessoa humana 

[...]”. Dessa forma, a própria Constituição delega que é de responsabilidade comum da 

União, dos Estados e dos Municípios a promoção de programas de construção de 

habitações bem como melhorias das condições de moradia e saneamento básico 

(BRASIL, 1988). 

A fim de promover a dignidade humana pela habitação, União, Estados e Municípios 

possuem programas de habitação. Nacionalmente, o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) é o programa mais conhecido de incentivos à aquisição de habitações 

populares. Regionalmente, o Cheque Mais Moradia desempenha função correlata ao 

PMCMV. Todas essas categorias de programas de subsídio possuem o mesmo objetivo: 

a aquisição de habitação de interesse social e por sua vez fomentar a construção delas.  

Por se tratar de habitações de interesse social, existe um fator balizador no planejamento 

e na execução dessas edificações: o custo. Uma vez que esse produto é comercializado a 

um baixo valor de aquisição, geralmente essas casas são executadas sem o devido rigor 

técnico e normativo. Projetos mal elaborados, uso de materiais não conformes ou até 

economias na execução, possibilitam às empreiteiras entregar um produto final com o 

baixo custo desejado. O resultado dessas negligências são obras recém entregues com 

diversos problemas patológicos (POUSO ALEGRE, 2017).   

Desde o ano de 2013 está em vigor a NBR 15575, mais conhecida como Norma Brasileira 

de Desempenho de Edificações. Um marco para a sociedade e o mercado imobiliário, a 

Norma agrega em seu conteúdo cerca de 232 outras normas técnicas visando a melhoria 

da qualidade dos diversos sistemas construtivos de uma edificação (CAU, 2015). A 
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Associação Brasileira para a Qualidade Acústica (2013) reitera que só receberão auxílio 

do PMCMV as habitações que se enquadrarem na NBR 15575.  

Em 2007, quando a NBR 15575 foi aberta para consulta popular, foi grande a surpresa da 

comunidade da construção devido ao alto nível de exigência da Norma. Uma grande 

dificuldade da época era simular quais sistemas construtivos satisfariam aos novos 

parâmetros de desempenho. Segundo Gadelha (2007), as ferramentas computacionais 

desempenham a fundamental importância no progresso da produtividade e inovação das 

empresas. A potencialização do uso dos softwares de modelização de habitações com a 

finalidade de criar um modelo que se aproxima à realidade do canteiro de obras e aos 

níveis de serviço requeridos, é uma ilustração do atual nível de inovação tecnológica na 

engenharia. 

O presente trabalho é motivado pelo trabalho proposto por Resende e Iskandar (2017), 

que realizaram a análise do desempenho térmico dos sistemas de vedação vertical e de 

forros em um projeto padrão Minha Casa, Minha Vida, comparando-os com o custo, de 

forma a encontrar o melhor custo-benefício para este tipo de moradia. Foi sugerido, para 

projetos futuros, a análise de outros sistemas, como os sistemas de cobertura e esquadria, 

objetivo final do presente trabalho. 

1.2. PROBLEMA 

Qual é o sistema de cobertura e de esquadrias com melhor custo-desempenho e que 

atendem aos requisitos mínimos de desempenho térmico para habitações de interesse 

social no estado de Goiás? 

1.3. OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo do presente trabalho é determinar, por meio de simulações virtuais, 

o desempenho térmico de diferentes sistemas de cobertura e esquadrias de um projeto 

padrão proposta pela Agência Goiana de Habitação (AGEHAB). Posteriormente, serão 

comparados os diversos modelos quanto ao custo com o objetivo de encontrar o melhor 

custo-desempenho para essa habitação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. NORMAS DE DESEMPENHO  

Existem duas normas em vigor sobre desempenho térmico. A NBR 15220 (ABNT, 2005) 

normaliza especificadamente sobre desempenho térmico de edificações. Já a NBR 15575 

(ABNT, 2013), popularmente conhecida como Norma Brasileira de Desempenho de 

Edificações, faz referência ao desempenho global das edificações protocoladas a partir do 

ano de 2013.  

2.1.1. NBR 15575 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013), Edificações habitacionais – Desempenho, é dividida 

em seis partes. A primeira parte trata dos “Requisitos gerais” onde é abordado as 

exigências do usuário e os requisitos mínimos de cada sistema. Já a segunda parte, 

“Requisitos para os sistemas estruturais”, define a partir dos estados-limites último e de 

serviço os requisitos referentes ao desempenho estrutural. A parte subsequente, 

“Requisitos para os sistemas de pisos”, trata do desempenho do sistema de piso, tanto de 

área comum como privativo. A parte quatro, “Requisitos para os sistemas de vedações 

verticais e internas e externas”, trata dos sistemas citados no título que possuem uma forte 

relação com os demais elementos da construção. A penúltima parte, “Requisitos para os 

sistemas de coberturas”, aborda as exigências do usuário quanto e requisitos mínimos 

referentes ao sistema de cobertura. Por último, “Requisitos para os sistemas 

hidrossanitários”, que traz os parâmetros mínimos referentes a este sistema. 

Dentre as normas existem as prescritivas e as de desempenho; sendo que as prescritivas 

estabelecem parâmetros de forma indireta de produtos ou procedimentos para atender as 

necessidades do usuário. Já as de desempenho, que é o caso da NBR 15575 são 

consideradas complementares às normas prescritivas e expressam em critérios as 

exigências do usuário. O trabalho conjunto entre as normas consegue levar ao usuário um 

produto que reflete suas necessidades (ABNT, 2013). 
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No Brasil começou-se a discutir sobre qualidade na construção civil relativamente recente 

comparado a países desenvolvidos. A primeira medida nesse assunto veio em 2000, 

quando o Governo Federal criou o SiAC – Sistema de Avaliação de Conformidade de 

Empresas e Serviços e Obras da Construção Civil – como parte do PBQP-H –Programa 

Brasileiro da Qualidade e da Produtividade no Habitat. No ano de 2005 as instituições 

financeiras que disponibilizam recursos para a construção civil aderiram ao SiAC, o que 

levou as construtoras a implementarem sistemas de gestão da qualidade. Porém, muitas 

empresas preocupadas apenas com a certificação desenvolveram sistemas ineficientes e 

muitas vezes inadequados, que por fim não contribuíam com a melhoria das edificações 

entregues. Para tentar solucionar essa falta de qualidade dos empreendimentos foi criada 

a NBR 15575 (ABNT, 2013), estabelecendo a medição da qualidade das construções 

(CORDOVIL, 2013). 

É importante ressaltar que a NBR 15575 (ABNT, 2013) não faz menção a materiais e 

métodos utilizados no processo de construção, sendo assim, independentemente se os 

mesmos estão ou não de acordo com as normas que os regem para NBR 15575 (ABNT, 

2013), se os parâmetros mínimos foram atendidos aquele produto está aprovado. 

2.1.2. NBR 15220 

A NBR 15220 (ABNT, 2005) intitulada “Desempenho térmico de edificações” é dividida 

em cinco partes. A primeira parte traz as definições das unidades e sua simbologia. Já a 

segunda parte faz referência aos métodos de cálculo de transmitância térmica, atraso 

térmico, fator solar e capacidade térmica de elementos e componentes da edificação. A 

parte subsequente define as zonas bioclimáticas brasileiras e traz diretrizes construtivas 

para habitações de interesse social. A penúltima parte traz as diretrizes para medição da 

resistência térmica e condutividade térmica pelo princípio da placa quente. Por fim, a 

última parte traz as diretrizes para medição da resistência térmica e condutividade térmica 

pelo método fluximétrico. 

Na seção 2.7 deste trabalho serão caracterizadas as unidades, simbologia e as definições 

dos parâmetros para o cálculo de transferência térmica por condução, convecção e 

radiação, conforme as duas primeiras partes da norma específica de desempenho térmico 

de edificações. Seguindo com os conceitos da terceira parte, a NBR 15220 (ABNT, 2005) 

apresenta as recomendações para os projetos de habitações de interesse social. Como o 
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Brasil tem dimensões continentais, o clima varia entre as regiões brasileiras. Visando 

pluralizar essa característica brasileira, a norma divide cartograficamente o território 

brasileiro em oito zonas ditas homogêneas em relação ao clima. 

Cada uma das oito zonas bioclimáticas brasileiras possui uma carta bioclimática. A NBR 

15220 (ABNT, 2005), como caráter normativo, desenvolveu as cartas bioclimáticas 

brasileiras pela adaptação da carta bioclimática inicialmente proposta por Givoni 

(AMORIM; CARMO, 1992). A Figura 2.1 a seguir mostra a carta bioclimática brasileira 

e as estratégias de condicionamento.  

Figura 2.1 – Carta bioclimática adaptada e suas estratégias de condicionamento

 

Fonte: AMORIM, CARLO (2017) 

Pode-se perceber que a carta é dividida em doze regiões de A à L. Foi proposto essa 

divisão para traçar áreas estratégicas com o objetivo de obter o conforto térmico da 

edificação, que é representado pela região E. A Tabela 2.1 traz o significado para as 

demais regiões.  
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Tabela 2.1 – Zonas da carta bioclimática brasileira 

Zonas da carta correspondem às seguintes estratégias 

A- Zona de aquecimento artificial (calefação) G+H- Zona de resfriamento evaporativo 

B- Zona de aquecimento solar da edificação H+I- Zona de massa térmica de refrigeração 

C- Zona de massa térmica para aquecimento I+J- Zona de ventilação 

D- Zona de Conforto Térmico (baixa umidade) K- Zoa de refrigeração artificial 

E- Zona de Conforto Térmico L- Zona de umidificação do ar 

F- Zona de desumidificarão (renovação do ar)     

Fonte: Adaptado de ABNT (2005). 

No cenário brasileiro, Goiás está predominantemente situado na zona bioclimática seis 

(Figura 2.2). As diretrizes presentes na Tabela 2.2 são sugestões extraídas da NBR 15220 

(ABNT, 2005) para as aberturas, sombreamento das alturas e os tipos de vedações. 

Figura 2.2 – Sexta Zona Bioclimática Brasileira 

 

Fonte: ABNT (2005). 

Tabela 2.2 – Tipos de aberturas e vedações para habitações na Zona Bioclimática 6. 

Aberturas para ventilação e sombreamento das aberturas para a Zona 

Bioclimática 6 

Aberturas para ventilação Sombreamento das aberturas 

Médias Sombrear aberturas 

Tipos de vedações externas para a Zona Bioclimática 6 

Parede Pesadas 

Cobertura Leve isolada 

Fonte: Adaptado de ABNT (2005). 
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No anexo C da NBR 15220-3 (ABNT, 2005) estão presentes as diretrizes construtivas 

sugeridas para o desempenho térmico para cada região bioclimática. Como foco do 

presente estudo é a influência das esquadrias e telhado no desempenho térmico de uma 

edificação, serão expostos somente os requisitos para esses sistemas construtivos.  

Em Goiás é sugerido uma área de abertura de ventilação de 15% a 25% da área de piso, 

caracterizando a ventilação média sugerida pelo Anexo C da NBR 15220-3 (ABNT, 

2005). Porém a NBR 15575-2 (ABNT, 2013) apresenta um valor menos restritivo na qual 

a área de abertura de ventilação deve ser maior ou igual a 7% da área de piso.  

Segundo o mesmo anexo anteriormente citado, as coberturas das edificações goianas 

devem apresentar uma transmitância térmica (U) inferior ou igual a 2,00; um atraso 

térmico (φ) inferior ou igual a 3,3 horas e; um fator solar (FSo) inferior ou igual a 6,5%.  

Por fim, o anexo D da NBR 15220-3 (ABNT, 2005) apresenta as propriedades térmicas 

de alguns materiais e sistemas de cobertura. Para o presente estudo serão utilizados 

somente as tabelas D.1, D.2 e D.4 do anexo em questão. 

2.2. SOFTWARES DE ANÁLISE DE EDIFICAÇÕES 

Desde 2013 quando se homologou a Norma Brasileira de Desempenho de Edificações, 

escritórios de projeto e construtoras tiveram que se adequar para atestar que suas 

edificações atendem aos requisitos mínimos de desempenho. Uma solução que atende às 

expectativas é a criação de um modelo virtual do empreendimento com a finalidade de 

simular as reais condições de desempenho da edificação projetada.  

Existem inúmeras possibilidades de análise de edificações tais como: análise acústica, 

análise de compatibilidade entre as diferentes disciplinas e também análise térmica de 

edificações. Somente para o último caso existem uma dezena de softwares para análise 

do conforto térmico. Cabe-se destacar: Autodesk Ecotect Analysis, EDSL Tas, Sefaira e 

DesignBuilder. Para o presente trabalho será usado o último citado. 

Atualmente, na versão 5.0, o DesignBuilder não só analisa o desempenho térmico mas 

como a eficiência energética global de uma edificação, sendo o software oficial para 
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certificação LEED. O software ainda é compatível com os mais diversos arquivos 3D 

CAD tais como Autodesk Revit, ArchiCAD e Microstation. 

2.3. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

A definição básica de habitação encontrada nos dicionários refere-se simplesmente a toda 

casa, lugar de residência ou moradia. Porém, dentro da Engenharia Civil o conceito de 

habitação vai além disso, existe um conjunto de normas e leis que exigem um nível 

mínimo de qualidade para toda e qualquer construção sejam elas de alto padrão ou 

habitações de interesse social.  

Entende-se como habitação de interesse social um determinado tipo de construção 

desenvolvido para atender a população que possui baixa renda, termo utilizado 

inicialmente pelo extinto Banco Nacional de Habitação (ABIKO, 1995). 

Ao longo dos últimos oito anos houve um crescente aumento no número de habitações 

desse tipo após a criação do PMCMV no ano de 2009 pelo governo federal com o intuito 

de fazer com que pessoas de baixa renda tivessem acesso a aquisição da casa própria 

(SIENGE, 2017). 

2.3.1. Programa Minha Casa Minha Vida 

O PMCMV, previsto através da Lei Nº 12.424, de 16 de junho de 2011, esta que altera a 

Lei N° 11.977 de 07 de julho de 2009, tem por finalidade a criação de um dispositivo que 

incentiva à construção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificações de 

imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais (BRASIL, 2011). 

O mesmo foi de extrema importância tanto para quem queria adquirir o bem da casa 

própria quanto para o mercado da construção civil, uma vez que as construções geraram 

muitos empregos e renda para várias famílias, além de um incentivo para o comércio 

(SIENGE, 2017).  

O PMCMV já está em sua terceira fase, sendo que foi iniciado durante o governo Lula no 

ano de 2009 e tinha como meta de levar a moradia a 1 milhão de famílias com renda de 

até 10 salários mínimos. Inicialmente criticado por um possível rombo nos cofres 
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públicos devido aos subsídios oferecidos pelo programa, porém por outro lado tinha um 

forte apoio por reduzir o déficit habitacional que havia no país.    

A segunda fase teve início em 2011 já no governo Dilma como parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento 2 com uma meta mais ousada de atingir um total de duas 

milhões de novas habitações sendo que na primeira fase já haviam sido entregues cerca 

de três milhões de unidades habitacionais. A fase atual iniciou-se em 2016 com a meta de 

disponibilizar mais duas milhões de unidades habitacionais até 2018. Na fase atual o 

PMCMV está estruturado segundo o Ministério das Cidades em três modalidades: Minha 

Casa, Minha Vida Urbano; Minha Casa, Minha Vida Entidades; e Minha Casa, Minha 

Vida Rural. 

2.3.1.1. Minha Casa, Minha Vida Urbano 

Destinado aos moradores de centros urbanos, de acordo com as faixas de renda bruta 

mensal das famílias, agrupados nas seguintes formas de atendimento: 

- Renda até R$ 1.800,00 - Podem ser atendidas pelas modalidades da FAIXA 1: MCMV 

Faixa 1, MCMV Entidades, ou MCMV Financiamento; 

- Renda até R$ 6.500,00 - Podem ser atendidas apenas pela modalidade MCMV 

Financiamento, dividida em FAIXA 1, FAIXA 2 ou FAIXA 3. 

2.3.1.2. Minha Casa, Minha Vida Entidades 

Esta modalidade da FAIXA 1 permite que famílias organizadas de forma associativa, por 

uma Entidade Organizadora – EO (Associações, Cooperativas e outros) habilitada, 

produzam suas unidades habitacionais 

2.3.1.3. Minha Casa, Minha Vida Rural 

Voltado aos agricultores familiares, trabalhadores rurais ou de comunidades tradicionais 

(como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e indígenas). Esta 

modalidade possui três grupos de renda, que variam até R$ 78.000,00 por ano. O 

atendimento permite tanto construção de novas casas quanto reforma de unidades já 

existentes. 
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Tabela 2.3 – Benefícios em função da renda no PMCMV 

Renda familiar mensal Faixa do PMCMV Característica 

Até R$ 1.800,00 FAIXA 1 

Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago em até 

120 prestações mensais de, no máximo, R$ 270,00, sem 

juros. 

Até R$ 2.350,00 FAIXA 1,5 Até R$ 45.000,00 de subsídio, com 5% de juros ao ano. 

Até R$ 3.600,00 FAIXA 2 
Até R$ 27.500,00 de subsídio, com 6% a 7% de juros ao 

ano 

Até R$ 6.500,00 FAIXA 3 8,16% de juros ao ano 

Fonte: Adaptado de CIDADES (2017) 

2.4. COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Segundo Mattos (2006), a técnica orçamentária envolve a identificação, descrição, 

quantificação, análise e valorização de uma grande série de itens, e trata-se de um 

exercício de previsão, por isso requer muita atenção e habilidade técnica. Este mesmo 

autor ainda ressalta que um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e sucesso 

do construtor é uma orçamentação eficiente. 

O erro neste processo é ruim tanto quando se erra para mais quanto para menos. Quando 

se minora um orçamento cria-se uma frustação da parte do investidor por ter que gastar 

mais do que era previsto. Se tratando de um mercado competitivo ou o caso de licitações 

o erro majorado pode implicar na perda da licitação ou desistência do investidor. 

Para avaliar a viabilidade de um projeto é necessário justificar o sacrifício, seja financeiro, 

material ou qualquer outro recurso que ele demandará. Neste caso, o problema na 

elaboração do orçamento em relação a projetos de investimentos reside na escolha entre 

as várias alternativas disponíveis (LUNKES, 2011). 

Dependendo da região em que se encontra, os insumos variam significativamente de 

preço, assim como a disponibilidade ou não de determinado material ou mão de obra 

qualificada, e até mesmo as variáveis financeiras o que irá determinar se a obra é viável 

ou inviável. 

Para elaboração do orçamento existem diferentes fontes com composição de custo, tais 

como as tabelas de composições de preço da Editora PINI, o Sistema Nacional de 
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Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), as planilhas da Agência 

Goiana de Transporte e Obras (AGETOP), entre outras.  

O SINAPI é homologado pelo Decreto 7983/2013 e pela Lei 13.303/2016, que juntos 

estabelecem regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 

serviços de engenharia (CEF, 2017). 

Para tanto, a Caixa Econômica Federal (CEF) disponibiliza em seu site planilhas com os 

preços e custos do SINAPI para consulta. A gestão destes dados é feita em parceria com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão financeiro desenvolve a 

base técnica de engenharia e processamento de dados. Já o IBGE é responsável pelo 

levantamento de preços e formação dos índices. 

As planilhas são elaboradas para os 26 estados brasileiros e Distrito Federal e orçam 

diversos tipos de materiais, equipamentos e mão de obra que podem surgir nas 

composições de preço. Os arquivos são disponibilizados no site da CEF e estão 

disponíveis para download, e apresentam insumos e composições com encargos sociais 

não desonerados ou desonerados. 

2.5. SISTEMA DE COBERTURA 

Em uma casa podem existir diferentes tipos de sistema de cobertura. Segundo a NBR 

15575 (ABNT, 2013), os sistemas de coberturas exercem funções importantes nas 

edificações habitacionais, desde a contribuição para preservação da saúde dos usuários 

até a própria proteção do corpo da construção, interferindo diretamente na durabilidade 

dos demais elementos que a compõem. Para Moliterno (2010) nem todo o sistema de 

proteção superior de um edifício, obrigatoriamente, constitui-se num telhado como, por 

exemplo, lajes com espelho d’água, terraços e jardins suspensos. 

Ou seja, o telhado é apenas um dos tipos de sistemas de cobertura, e é definido como 

conjunto de telhas que podem ser feitas de diversos materiais, entre eles: cerâmica, 

concreto, metálica, fibrocimento, entre outros.  

A NBR 15575 (ABNT, 2013) ainda ressalta que os telhados são a parte da edificação 

habitacional mais exposta à radiação direta do sol, ele exerce predominante influência na 
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carga térmica transmitida aos ambientes (casas térreas e último pavimento de sobrados 

ou prédios), influenciando diretamente no conforto térmico dos usuários. O que torna de 

grande importância o estudo do desempenho deste sistema para avaliar o conforto térmico 

de uma habitação.  

2.6. ESQUADRIAS 

Dentre os componentes do fechamento de uma casa existem as esquadrias (portas e 

janelas) que permitem a comunicação entre ambientes e o exterior da mesma. Na hora de 

se escolher as mesmas é levada em consideração a questão estética e/ou econômica, 

dependendo do tipo de edificação, porém é importante analisar o desempenho delas para 

garantir o conforto dos ambientes. 

Segundo Tibiriçá (1997), quando se trata de habitabilidade, as esquadrias vão atuar como 

filtros das condições físicas entre o exterior e o interior das edificações. Logo vários 

fatores devem ser levados em consideração na hora de escolher as mesmas, tais como: 

agentes ambientais, tendências tecnológicas, exposição e necessidade do usuário, entre 

outras. Além disso as esquadrias ainda apresentam um valor simbólico que remete a 

cultura e estética e também estão diretamente ligadas a questão de segurança, 

especialmente quando se trata de obras térreas. 

Quanto a sua função as esquadrias são utilizadas para fechar vãos que permitem a 

circulação de pessoas, a iluminação e ventilação, sendo que as duas últimas irão impactar 

diretamente no conforto térmico da habitação. Para Santiago (1996) cada parte da 

edificação tem sua função e por isso irá exigir tipos diferentes de esquadrias. Elas podem 

ser classificadas de diferentes maneiras, quanto a sua forma, função ou materiais. Quanto 

aos materiais, os mais utilizados hoje em dia são: ferro, alumínio, PVC, vidro e madeira. 

Além de portas e janelas existem outros tipos de esquadrias tais como grades, alçapões, 

brises, entre outros, mas que, no entanto, não serão relevantes para o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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2.7. TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM EDIFICAÇÕES 

Para se compreender as transferências térmicas em edificações e por sua vez o 

desempenho térmico de edificações requeridas deve-se primeiramente conceituar as 

propriedades térmicas dos materiais e as formas de transmissão de calor. 

2.7.1. Propriedades térmicas dos materiais 

2.7.1.1. Absortância 

A absortância de um material (α) é a proporção de radiação solar absorvida pela radiação 

total incidente na superfície de controle do material (ABNT, 2005). No cálculo do fator 

de ganho de calor solar (FSo) a absortância é uma das incógnitas de cálculo.  

A Tabela B.2 da NBR 15220-2 (ABNT, 2005) apresenta os índices para absortância e 

emissividade de certos materiais. Pode-se comparar pela tabela que um vidro colorido é 

mais susceptível absorver uma radiação comparado a uma superfície de vidro incolor. 

Logo quanto mais escuro for o material maior será a absortância térmica e por sua vez 

maior a radiação a ser transmitida. 

2.7.1.2. Emissividade 

A emissividade de um material (ε) é a relação da radiação emitida por um material por 

unidade de área em relação a emissão de radiação por um corpo negro por unidade de 

área e à mesma temperatura. 

Segundo NBR 15220-2 (ABNT, 2005), os valores de resistência térmica superficial (R) 

podem variar segundo os valores de emissividade. É apresentado pela Tabela 2.4, 

adaptado da NBR 15220, que quanto maior é o valor da emissividade de um material 

menor será o valor da resistência térmica desse material.  
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Tabela 2.4 – Resistência térmica de câmaras de ar não ventiladas 

Resistência térmica de câmaras de ar não ventiladas, com largura muito maior que a espessura 

Natureza da superfície da câmara de 

ar 

Espessura "e" da 

câmara de ar 

(cm) 

Resistência térmica (Rar) (m².K/W) 

Direção do fluxo de calor 

Horizontal Ascendente Descendente 

Superfície de alta emissividade ε > 0,8 

1,0 ≤ e ≤ 2,0 0,14 0,13 0,15 

2,0 ≤ e ≤ 5,0 0,16 0,14 0,18 

 e > 5,0 0,17 0,14 0,21 

Superfície de baixa emissividade ε < 0,8 

1,0 ≤ e ≤ 2,0 0,29 0,23 0,29 

2,0 ≤ e ≤ 5,0 0,37 0,25 0,43 

 e > 5,0 0,34 0,27 0,61 

Fonte: Adaptado de ABNT (2005) 

Em complemento ao que foi escrito em alguns parágrafos anteriores, a Tabela 2.5 da NBR 

15220-2 (ABNT, 2005) apresenta alguns valores de absortância e emissividade de certos 

materiais. É possível analisar que diferentemente da absortância, a emissividade é 

constante para os diferentes tipos de cores. 

Tabela 2.5 – Valores de Abstorância e Emissividade de algumas superfícies 

Absortância (α) para radiação solar (ondas curtas) e emissividade (ε) para radiações a 

temperaturas comuns (ondas longas) 

Tipo de superfície α ε 

Chapa de alumínio (nova e brilhante) 0,05 0,05 

Chapa de aço galvanizada (nova e brilhante) 0,25 0,25 

Telha de Barro 0,75 / 0,80 0,85 / 0,95 

Tijolo aparente 0,65 / 0,80 0,85 / 0,95 

Vidro incolor 0,06 / 0,25 0,84 

Pintura: Branca 0,20 0,90 

 Amarela 0,30 0,90 

 Verde clara 0,40 0,90 

 "Alumínio" 0,40 0,50 

 Verde escura 0,70 0,90 

 Vermelha 0,74 0,90 

 Preta 0,97 0,90 

Fonte: Adaptado de ABNT (2005) 

2.7.1.3. Condutividade térmica  

A condutividade de um material (λ) é a constante de proporcionalidade de um corpo 

homogêneo e isótropo. Seu valor é obtido pela razão do fluxo de calor unitário pelo 
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gradiente de 1 Kelvin por metro e sua unidade no sistema internacional é Watt por metro 

Kelvin (W/m.K).  

Essa propriedade é uma das mais importantes no estudo da termodinâmica. Juntamente 

com a capacidade térmica do solo, são os fatores que determinam a transmissão de calor 

por condução (LAMBERTS et al., 2016). Além de compor as equações de transmissão 

de calor por condução, a condutividade térmica também é fator influenciador em outros 

índices tais como atraso térmico e capacidade térmica. 

O Anexo B da NBR 15220-2 (ABNT, 2005) apresenta alguns valores para condutividade 

térmica de alguns materiais. É notável, a partir do anexo citado, que materiais com alto 

valor de λ são ótimos condutores térmicos. O inverso também é válido. Um exemplo é o 

ar “morto” (ar em repouso) que possui condutividade muito pequena e, logo, é 

considerado um ótimo isolante térmico. Essa afirmação se estende a todos materiais que 

apresentam ar “morto” armazenado em sua estrutura física tais como fibra de vidro, lã de 

rocha e poliestirenos expandidos (YOUNG; FREEDMAN, 2008). 

2.7.1.4. Resistência térmica  

Outro importante parâmetro é a resistência térmica (R) de um material que segundo NBR 

15220-2 (ABNT, 2005) trata-se do quociente da variação de temperatura entre as 

superfícies sob um fluxo de calor em regime estacionário. Sua unidade no sistema 

universal de medidas é metro quadrado Kelvin por Watt (m².K/W). Assim como todos os 

demais coeficientes estudados, este também depende das características do material.  

Por depender do valor de condutividade térmica anteriormente detalhado, o valor da 

resistência térmica é, por consequência, fundamental para se calcular não só o valor a 

transmissão de calor por condução bem como todos os outros parâmetros que dependem 

da condutividade térmica. 

Para camadas homogêneas a norma recomenda utilizar os valores medidos a partir de 

ensaios normalizados conforme ISO 6946 (NBR 5120, 2003). Na ausência do valor 

conforme ISO, usar a seguinte equação (2.1): 

𝑅 =  𝑒
𝜆⁄                                                                                                                         (2.1)                                                                                             
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Os valores de K para alguns tipos de materiais estão presentes no Anexo B da NBR 15220 

(ABNT, 2005).  

Para materiais heterogêneos deve-se fazer uma ponderação segundo o valor de resistência 

térmica de cada material. A ponderação pode ser comparada ao sistema de circuitos 

elétricos com resistores na qual se pretende calcular a resistência equivalente. Existem 3 

possíveis configurações de camadas heterogêneas conforme Figura 2.3 a seguir. 

Figura 2.3 – Resistência térmica para materiais heterogêneos 

 

Fonte: Autores. 

A primeira possibilidade (Figura 2.3-a) é quando no mínimo dois materiais diferentes 

compõem uma única camada. A resistência térmica equivalente (equação 2.2) é igual à 

soma simples de cada resistência térmica (assemelha-se ao sistema de resistências 

associadas em série nos circuitos elétricos).  

𝑅𝑒𝑞1 = 𝑅1 +  𝑅2 + ⋯ +  𝑅𝑛                                                                                              (2.2)                                                                              

O segundo caso (Figura 2.3-b) é quando dois ou mais materiais formam camadas distintas. 

A resistência térmica equivalente (equação 2.3) é igual ao inverso da soma do inverso dos 

valores de resistência térmica (assemelha-se ao sistema de resistências associadas em 

paralelo nos circuitos elétricos).  

𝑅𝑒𝑞2 =
1

1
𝑅1

+
1

𝑅2
+ ⋯ +

1
𝑅𝑛

 
                                                                                      (2.3) 
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Por fim a última configuração possível (Figura 2.3-c) é quando os materiais formam uma 

camada mista das duas anteriormente descritas. A resistência total (equação 2.4) é a soma 

simples de cada resistência equivalente.  

𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑞1 + 𝑅𝑒𝑞2 +  𝑅𝑒𝑞3 = 𝑅1 + (
1

1
𝑅3

+
1

𝑅3
 
) +  𝑅4                                       (2.4) 

2.7.1.5. Transmitância térmica 

Também conhecida como coeficiente global de transferência térmica, a transmitância 

térmica (U) é definido como o inverso da resistência térmica total (R). Dessa forma, a 

transmitância térmica é a capacidade que um material tem de transmitir um watt de calor 

pelo gradiente de temperatura por unidade de área (W/m².K).  

Para classificar se os sistemas construtivos estão conformes ao desempenho térmico 

mínimo estabelecido pela NBR 15575 (ABNT, 2013), um dos parâmetros de avaliação é 

a transmitância térmica. As tabela D.3 e D.4 da NBR15220-2 (ABNT,2005) apresenta 

valores de transmitância térmica para os sistemas de parede e cobertura.  Sistemas que 

apresentam alto valor de transmitância são péssimos isolantes térmicos e geralmente não 

apresentam o desempenho térmico adequado (RESENDE; ISKANDAR, 2017).  

2.7.1.6. Capacidade térmica  

Segundo NBR 15220-2 (ABNT, 2005) a capacidade térmica (C) de um material é a 

quantidade de calor necessária para variar em uma unidade de temperatura pela área do 

sistema. Sua unidade no sistema internacional de medidas é o kilo-Joule por Kelvin metro 

quadrado (kJ/m².K). 

A capacidade térmica de componentes pode ser calculada conforme equação 2.5 extraída 

da NBR 15220-2 (ABNT, 2005), sendo ρ a densidade de massa aparente do material. 

𝐶 =  ∑ 𝜆1. 𝑅1. 𝑐1. 𝜌1

𝑛

𝑖−1

= ∑ 𝑒1. 𝑐1. 𝜌1

𝑛

𝑖−1

                                                                     (2.5) 
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A NBR 15220-2 (ABNT, 2005) fornece as tabelas D.3 e D.4 que apresentam os valores 

de capacidade térmica de alguns sistemas de parede e cobertura. 

2.7.1.7. Calor específico 

Também conhecido como capacidade térmica específica, o calor específico (c) é a 

capacidade térmica de um material pela sua massa. As unidades para calor específico, no 

sistema internacional de medidas, é o kilo-Joule por Kelvin kilo-grama (kJ/kg.K). No 

Anexo B da NBR 15220-2 (ABNT, 2005), apresenta o calor específico para diversos 

materiais de construção. 

2.7.2. Transmissão de calor em edificações 

Segundo Young e Freedman (2008), existem três mecanismos de transferência de energia 

térmica: Condução, Convecção e Radiação. 

2.7.2.1. Condução 

Um dos fenômenos de transferência de energia térmica, a condução térmica é estabelecida 

pelo fluxo de energia térmica dentro de um material na presença de um gradiente de 

temperatura entre dois pontos distintos do material. Este material pode ser homogêneo ou 

heterogêneo. A intensidade de propagação do calor está relacionada com o fator 

geométrico e do valor de condutividade térmica do material propagador da energia 

(YOUNG; FREEDMAN, 2008). A Figura 2.4 a seguir está a representação do fluxo por 

condução. 

Figura 2.4: Representação transferência térmica por condução 

 

Fonte: goo.gl/onaiFg. Acessado:25out2017 
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É denominado fluxo da quantidade de calor (Q), a energia necessária para variar 

unitariamente a temperatura sobre fator de resistência térmica, seção 2.1.1.4. do presente 

trabalho. A direção do gradiente de quantidade se faz sempre do local de maior 

temperatura para o local de menor temperatura, como representado na Figura 2.4 

anteriormente. 

Cabe ressaltar que quanto maior o valor da condutividade térmica (λ), para uma mesma 

espessura de material, menor será o valor da resistência térmica (R) do material. Por 

consequência, menor será a capacidade de isolamento do ambiente. O Anexo B da NBR 

15220-2 (ABNT, 2005) apresenta os valores de condutividade térmica para alguns 

materiais de construção.  

 2.7.2.2. Convecção 

Caracterizada pela transferência de calor pela movimentação da massa de uma região do 

fluido para outra região, a convecção é comumente citada quando se fala do aquecimento 

de água de uma residência. Por se tratar de um processo muito complexo, não existe uma 

equação simples para descrever o fenômeno. A Figura 2.5 representa o esquema de 

transferência por condução de um ambiente de uma casa. 

Figura 2.5 – Representação transferência térmica por convecção 

 

Fonte: https://goo.gl/E3b8Eq. Acessado:25out2017 

No entanto sabe-se que: a taxa de transferência de calor por condução está diretamente 

relacionada à área de superfície de contato; que quanto maior for a viscosidade do fluido 

maior a capacidade de retardar a convecção natural e; a taxa de transferência de calor está 
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relacionada a potência de 5/4 da diferença de temperatura entre a temperatura da 

superfície e um ponto no eixo do fluido (YOUNG; FREEDMAN, 2008). 

2.7.2.3. Radiação 

A única transferência de calor que não necessita de um meio físico para ocorrer, a radiação 

usa ondas eletromagnéticas para transmitir a energia térmica. Qualquer corpo em 

qualquer temperatura emite energia sob forma de radiação eletromagnética. 

Classicamente a radiação é citada nos casos quando a radiação solar incide sobre a Terra 

ou quando se trata das brasas de carvão de uma churrasqueira. 

Assim como as outras transferências de energia, a taxa de transferência de energia é 

proporcional a área de transmissão. Além da superfície de transferência, a taxa de 

transferência ainda é proporcional a quarta potência da temperatura absoluta e da 

emissividade (ε) do material especificado anteriormente na seção 2.7.1.2 (YOUNG; 

FREEDMAN, 2008).  Em uma casa, transferência por irradiação térmica acontece 

predominantemente através da janela. As paredes e telhado também são responsáveis por 

grande parte do calor absorvido pela radiação dependendo da coloração do material. A 

termografia presente na Figura 2.6 faz o comparativo de dois tipos de telhados de 

coloração diferente e a temperatura. A imagem aponta que o telhado branco, por absorver 

menos energia, tem uma temperatura inferior ao telhado cinza.  

Figura 2.6 – Termografia de dois telhados

 

Fonte: LAMBERTS et al (2016) 
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3. METODOLOGIA 

O estudo é classificado como quantitativo explicativo, com auxílio de ferramentas 

computacionais para a simulação do desempenho térmico de um projeto de HIS aplicando 

diversos sistemas de cobertura e esquadrias. São adotados dois diferentes sistemas de 

cobertura, dois diferentes sistemas de janela e três diferentes sistema de portas. A Tabela 

3.1 a seguir especifica os diferentes tipos de sistemas construtivos escolhidos para as 

simulações da edificação. 

Tabela 3.1 – Memorial descritivo 

Memorial Descritivo 

Telhado 

Telha Sanduíche 

Telhado cerâmico 

Telhado fibrocimento 

Janela 
Janela de chapa metálica 

Janela de alumínio 

Porta 

Madeira 

Ferro 

Alumínio 

Fonte: Autores 

Como este estudo é uma continuação do trabalho de Resende e Iskandar (2017) todas as 

simulações são feitas com alvenaria de solo cimento sem forro. Serão estimados os 

valores de custo e desempenho térmico da edificação atual com finalidade comparativa 

entre o modelo usual e os modelos propostos.  

3.1. PLANTA PARA ANÁLISE 

Para este estudo foi escolhido um projeto padrão utilizado pela AGEHAB: Casa 02 Tipo 

C, um projeto residencial unifamiliar com área construída de 44,67 m² e é composto por 

uma sala estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, banheiro e área de serviço externa 

(coberta). Na Figura 3.1 é apresentada a planta em questão. 
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Figura 3.1 – Projeto Padrão da Casa 02 Tipo C  

 

Fonte: AGEHAB (2017). 

Na Tabela 3.2 é apresentado o quadro de áreas que identifica a área total construída, área 

útil da edificação e a área útil de cada ambiente. 

Tabela 3.2 – Quadro de áreas do Projeto 

Ambientes Internos Área útil (m²) 

Sala de estar 9,54 

Cozinha / Copa 4,91 

Dormitório casal 9,56 

Dormitório para 02 pessoas 8,16 

Banheiro 3,32 

Circulação 1,68 

Área útil interna 37,17 

Área de serviço 2,24 

Ambiente externo 2,24 

Área útil total 39,41 

Área construída total 44,67 

Fonte: AGEHAB (2017) 

O projeto padrão contempla os projetos arquitetônico e complementares, orçamento e 

memorial descritivo contendo especificações técnicas a serem empregadas na edificação. 
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A simulação e orçamento partiram das especificações contidas nos projetos e memorial, 

e estão resumidas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Etapas de execução e especificações do projeto padrão  

ETAPAS DE EXECUÇÃO  ESPECIFIÇÕES  

FUNDAÇÕES 
Radier Laje de concreto armado 

Estaca Estacas escavadas e canaletas armadas 

VEDAÇÃO 

Alvenaria Tijolo cerâmico furado 9x14x29cm 

Vergas e contravergas Pré-fabricada in loco, concreto armado 

Cinta de amarração Canaletas pré-moldadas preenchidas com concreto 

ESQUADRIAS 

Portas Em chapa dobrada pré-zincada com veneziana 

Janelas Vidros  

Cozinha e sala: chapa dobrada pré-zincada de correr 

com vidro fantasia 4mm 

Banheiro: metálica basculante com vidro fantasia 

4mm 

Quartos: chapa dobrada pré-zincada de correr com 

veneziana 

COBERTURA  
Estrutura Metálica ou madeira 

Telhamento Telha cerâmica colonial tipo Plan 

REVESTIMENTO 
Reboco Argamassa 2cm espessura 

Cerâmico  Banheiros, cozinha e área de serviço h=1,50m 

PINTURA  
Interna Tinta látex PVA - cor champanhe 

Externa Selador acrílico e tinta acrílica 

PAVIMENTAÇÃO 
Interna Piso cerâmico 30x30 cm 

Externa Cimentado liso no perímetro da edificação 

INSTALAÇÕES 

Elétricas Tubulações embutidas  

Hidrossanitárias 
Tubulações em PVC embutidas, uso de fossa séptica 

e sumidouro (na maioria dos conjuntos) 

LOUÇAS E METAIS 
Banheiros, cozinha e 

área de serviço 

Bacia sanitária com caixa acoplada 

Lavatório de louça branca sem coluna 

Tanque uma boca sem coluna  

Pia Cozinha mármore sintético bancada e cuba 

Fonte: Adaptado de AGEHAB (2017) 

3.2. SISTEMA DE COBERTURAS E ESQUADRIAS 

Conforme memorial anteriormente exposto, a edificação base possui telhas cerâmicas 

tipo Plan como sistema construtivo de cobertura, portas venezianas de chapa pré-zincada, 

janelas de chapa dobrada pré-zincada de correr com vidro fantasia 4mm para a cozinha e 
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sala, janela metálica basculante com vidro fantasia 4mm para o banheiro e janelas de 

chapa dobrada pré-zincada de correr com veneziana para os quartos. 

Dando continuidade para o trabalho de Resende e Iskandar (2017) os sistemas de vedação 

vertical e forro que serão utilizados são respectivamente alvenaria de tijolo solo cimento 

modular (7,5x12,5x2,5 cm) é considerado o forro, uma vez que naquele trabalho já foi 

constatado que essa combinação de sistemas apresenta o melhor custo benefício. 

Ao se propor sistemas alternativos de esquadrias e cobertura para habitações de interesse 

social deve-se atentar ao custo final da edificação pois o custo é um fator balizador na 

escolha do sistema que melhor se encaixa no orçamento da edificação. Segundo os 

sistemas construtivos previamente apresentados no início deste capítulo é possível fazer 

dezoito análises de custo-desempenho. A Tabela 3.4 a seguir discretiza o sistema utilizado 

em cada simulação. 

Tabela 3.4 – Simulações alternativas 

Simulação Sistemas Simulação Sistemas Simulação Sistemas 

S1 

Telha sanduíche 

S7 

Telhado cerâmico 

S13 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Porta de madeira Porta de madeira Porta de madeira 

S2 

Telha sanduíche 

S8 

Telhado cerâmico 

S14 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Porta de ferro Porta de ferro Porta de ferro 

S3 

Telha sanduíche 

S9 

Telhado cerâmico 

S15 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Janela de chapa 

metálica 

Porta de alumínio Porta de alumínio Porta de alumínio 

S4 

Telha sanduíche 

S10 

Telhado cerâmico 

S16 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de alumínio Janela de alumínio Janela de alumínio 

Porta de madeira Porta de madeira Porta de madeira 

S5 

Telha sanduíche 

S11 

Telhado cerâmico 

S17 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de alumínio Janela de alumínio Janela de alumínio 

Porta de ferro Porta de ferro Porta de ferro 

S6 

Telha sanduíche 

S12 

Telhado cerâmico 

S18 

Telhado de 

fibrocimento 

Janela de alumínio Janela de alumínio Janela de alumínio 

Porta de alumínio Porta de alumínio Porta de alumínio 

Fonte: Autores. 
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3.3. COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

Para cada simulação prevista no índice anterior é orçado o custo global de execução da 

edificação. Por se tratar de habitações de interesse social, é utilizado as tabelas de 

composição de custo desonerado do SINAPI, com data de referência de março de 2018, 

as tabelas de composição de custo da AGETOP, com data de referência de novembro de 

2017 e planilhas de composição de custo da AGEHAB. 

Os orçamentos foram elaborados com o auxílio de planilhas eletrônicas levando em 

consideração as especificações técnicas e memorial do projeto padrão. É estimado o valor 

de custo global atualizado para a Casa 02 tipo C proposto pela AGEHAB com a finalidade 

comparativa entre os valores estimados para demais simulações. 

Continuando o estudo de Resende e Iskandar (2017) foi considerado na simulação e nos 

custos a edificação com alvenaria de solo-cimento e sem forro. Para todas as outras 

composições foram considerados a especificidade de cada insumo e os diferentes índices 

de produtividade para a execução de cada sistema.  

3.4. SIMULAÇÃO PELO DESIGNBUILDER 

Durante a fase de revisão bibliográfica pôde-se inferir que as transferências térmicas em 

uma edificação são complexas. Para dar um suporte técnico adequado às análises de 

desempenho térmico em edificações, é imprescindível realizar uma simulação 

computacional. O presente estudo utiliza o programa DesignBuilder para a simulação 

térmica da Casa 02 Tipo C proposta pela AGEHAB. No site oficial da desenvolvedora do 

software é oferecida uma versão para testes completa e gratuita por 30 dias, que foi usada 

no presente estudo. 

As ferramentas computacionais, no entanto, são facilitadoras no processamento das 

informações. É necessário ter a sensibilidade de se adotar a correta orientação da 

edificação quanto a sua funcionalidade, definir corretamente os materiais de fechamento 

e aberturas e a consideração de ventilação natural. Os dados de entrada (Tabela 3.5) são 

fornecidos pelo artigo de Marques, Castro e Isaac (2009), do site Projeteee desenvolvido 
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pelo Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal de Santa Catarina e 

dos anexos da Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Edificações (ABNT, 2005). 

Tabela 3.5 – Propriedades térmicas  

Sistema 

construtivo 
Descrição 

Condutividade 

térmica 

(W/m.K) 

Calor 

específico 

(J/kg.K) 

Densidade 

(kg/m³) 

Emissividade 

térmica 

Absortância 

térmica 

Alvenaria Solo-cimento 0,38 1 1300,0 1 1890,0 1 0,90 2 0,72 2 

Telhado 

Telha 

sanduíche 
Resistência térmica: 1,210 m². K / W  3 0,25 2 0,25 2 

Telhado 

cerâmico 
1,05 2 920,0 2 2000,0 2 0,90 2 0,77  2 

Telhado 

Fribrocimento 
0,95 2 840,0 2 1900,0 2 0,90 2 0,86 2 

Janela 

Janela de chapa 

metálica 
55,00 2 460,0 2 7800,0 2 0,84 2 0,20 2 

Janela de 

alumínio 
58,25 2a 850,0 2a 2550,0 2a 0,84 2 0,20 2 

Porta 

Madeira 0,06 2 2300,0 2 225,0 2 0,90 2 0,86 2 

Ferro 55,00 2 460,0 2 7800,0 2 0,25 2 0,25 2 

Alumínio 230,00 2 880,0 2 2700,0 2 0,05 2 0,05 2 

Forro Sem Forro - - - - - 

Fontes: (1): MARQUES; CASTRO; ISAAC, 2009. (2): NBR 15220, 2005. (3) 

http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/, Acessado: 24/jun/2018. 

O programa possui uma plataforma de desenho onde é possível criar o modelo virtual da 

casa em estudo. O mesmo ainda precisa ser alimentado com uma gama de dados de 

entrada que retratem com fidelidade a realidade do ambiente e materiais que serão 

utilizados para que o resultado obtido retrate com precisão o que será encontrado na 

realidade após a possível construção da casa. O passo a passo da modelagem será 

apresentado nas Figuras 3.2 a 3.14 a seguir. 
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Figura 3.2 – DesignBuilder: interface do programa após realização da modelagem – vista 1

 

Fonte: Autores. 

Figura 3.3 – DesignBuilder: interface do programa após realização da modelagem – vista 2 

 

Fonte: Autores. 

A localização e dado climático utilizados foram referentes à cidade de Goiânia, uma vez 

que este foi o local definido para construção da casa. 
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Figura 3.4 – DesignBuilder: determinação do local e dados climáticos

 

Fonte: Autores. 

 Ao decorrer da revisão bibliográfica foi constatada a complexidade das transferências 

térmicas em uma edificação, por isso é fundamental para este trabalho a inserção correta 

das propriedades térmicas de cada material para que não se obtenham resultados 

falaciosos. 

Figura 3.5 – DesignBuilder: escolha dos elementos construtivos

Fonte: Autores. 
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Figura 3.6 – DesignBuilder: criação dos elementos construtivos 

 

Fonte: Autores. 

 Figura 3.7 – DesignBuilder: propriedades térmicas dos elementos construtivos 

 

Fonte: Autores. 
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Figura 3.8 – DesignBuilder: escolha das esquadrias 

 

Fonte: Autores. 

 Figura 3.9 – DesignBuilder: criação das esquadrias 

 

Fonte: Autores. 
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Figura 3.10 – DesignBuilder: propriedades térmicas das esquadrias 

 

Fonte: Autores. 

O programa possibilita também a visualização renderizada da modelagem, o que ajuda a 

verificar se a modelagem está realmente representando o que foi proposto. 

Figura 3.11 – DesignBuilder: visualização renderizada

 

Fonte: Autores. 

A última parte do processo é a simulação. O DesignBuilder oferece resultados de 

temperatura, umidade do ar, eficiência energética, entre outros, porém para a análise 
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proposta neste trabalho foram utilizadas apenas a temperatura máxima diária do ar 

exterior à edificação (Outside Dry-Bulb Temperature) e a temperatura máxima diária do 

ar no interior da edificação (Air Temperature). 

Figura 3.12 – DesignBuilder: escolha dos dados de saída da simulação

 

Fonte: Autores. 

 Figura 3.13 – DesignBuilder: gráficos e tabelas do resultado da simulação

 

Fonte: Autores. 

   



Análise de custo e desempenho térmico de diferentes sistemas..                                          47 

 
F. M. PACHECO, M. L. SILVA                                                                                                      Capítulo 3 

Figura 3.14 – DesignBuilder: tabela de resultados da simulação

 

Fonte: Autores.
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4. RESULTADOS 

4.1. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

Estima-se para a casa modelo e para cada uma das 18 simulações sugeridas o custo total 

de execução de cada tipo de habitação. São utilizadas as planilhas de composição de custo 

do SINAPI, AGETOP e AGEHAB conforme anteriormente discorrido no capítulo de 

metodologia científica. A Tabela 4.1 a seguir apresenta o quadro-resumo dos valores 

atualizados previstos para a casa 02 tipo C da AGEHAB e o aumento em relação ao 

modelo padrão atual. 

Tabela 4.1 – Quadro resumo dos custos globais de cada simulação da Casa 02 tipo C 

Custo global da edificação 

Simulação Custo casa Aumento Relativo Simulação Custo casa Aumento Relativo 

Padrão  R$   59.199,08  - S10  R$   59.961,20  - 

S1  R$   63.758,78  7,70% S11  R$   62.531,56  5,63% 

S2  R$   66.329,15  12,04% S12  R$   64.568,06  9,07% 

S3  R$   68.365,64  15,48% S13  R$   59.269,47  0,12% 

S4  R$   63.808,64  7,79% S14  R$   61.839,83  4,46% 

S5  R$   66.379,00  12,13% S15  R$   63.876,33  7,90% 

S6  R$   68.415,50  15,57% S16  R$   59.319,33  0,20% 

S7  R$   59.911,34  1,20% S17  R$   61.889,69  4,55% 

S8  R$   62.481,70  5,55% S18  R$   63.926,18  7,99% 

S9  R$   64.518,20  8,99%       

Fonte: Autores. 

 4.2. DESEMPENHO TÉRMICO 

São complexas as transferências térmicas em uma edificação. Com o auxílio do Software 

especializado, DesignBuilder, é possível criar o modelo da casa padrão da AGEHAB e 

cada uma das 18 simulações sugeridas.  

Segundo dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a máxima 

temperatura diária registrada em Goiânia foi de 37,8 °C. Os resultados expostos na Tabela 
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4.2 são referentes ao dia de máxima temperatura diária, conforme exigido pela NBR 

15757 (ABNT, 2013). 

Tabela 4.2 – Quadro resumo dos resultados obtidos das simulações térmicas através do DesignBuilder 

Simulações DesignBuilder 

Temperatura máxima diária do ar exterior à edificação (°C) 37,80 

Simulações 
Temperatura máxima diária no interior da 

edificação (°C) 

Diferença de 

temperatura (°C) 

Classificação do 

Desempenho  

Projeto Padrão 37,43 -0,37 M 

S1 34,60 -3,20 I 

S2 34,60 -3,20 I 

S3 34,50 -3,30 I 

S4 34,41 -3,39 I 

S5 34,42 -3,38 I 

S6 34,32 -3,48 I 

S7 37,01 -0,79 M 

S8 37,00 -0,80 M 

S9 36,90 -0,90 M 

S10 36,82 -0,98 M 

S11 36,82 -0,98 M 

S12 36,72 -1,08 M 

S13 37,03 -0,77 M 

S14 37,03 -0,77 M 

S15 36,92 -0,88 M 

S16 36,84 -0,96 M 

S17 36,84 -0,96 M 

S18 36,75 -1,05 M 

Fonte: Autores. 

 4.3. CUSTO-DESEMPENHO 

Para se determinar a melhor combinação de sistemas construtivos deve ser observado 

além do desempenho o custo pois, uma vez que se tratando de uma habitação de interesse 

social um aumento significativo no valor da construção pode inviabilizar sua execução.  

A Figura 4.1 apresenta o gráfico com os custos de execução de cada uma das 18 

simulações mais o da casa padrão em relação às temperaturas máximas diárias no interior 

da edificação.  
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Figura 4.1 – Gráfico do custo-temperatura no interior da edificação 

 

Fonte: Autores. 

Faz-se importante analisar a sensibilidade da queda de temperatura no interior da 

edificação comparada ao acréscimo relativo do custo da edificação. A Figura 4.2 

apresenta um segundo gráfico que compara o aumento relativo do custo da edificação e a 

diferença de temperatura entre os ambientes externos e internos da edificação. 
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Figura 4.2 – Gráfico do aumento relativo do custo da edificação x diferença entre as temperaturas 

externa e interna 

 

Fonte: Autores. 

 Observa-se que, em ambos os gráficos, os projetos utilizando telha sanduíche, 

independentemente do tipo de esquadrias, apresentaram o melhor desempenho ao mesmo 

passo que apresentam também os custos mais elevados. Por outro lado, os sistemas de 

esquadrias que utilizam portas e janelas de chapa metálica, dentro das simulações com o 

mesmo tipo de telha, tem o pior desempenho apesar de apresentar os menores custos. 

Por fim, a Tabela 4.3 apresenta a influência do sistema de cobertura no balanço térmico 

da edificação. Já a Tabela 4.4 apresenta a influência do sistema de esquadrias no balanço 

térmico da edificação. Ambas as tabelas comparam o ganho em qualidade absoluto em 

relação aos materiais utilizados na casa padrão e também o quanto mais oneroso vai ser 

o sistema sugerido em relação ao que se pratica hoje na AGEHAB. 
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Tabela 4.3 – Influência do sistema de cobertura no balanço térmico da edificação 

Influência do sistema de cobertura no balanço térmico da edificação 

Simulação Sistemas construtivos Custo total Temperatura interna Ganho em qualidade (°C) Oneração (R$) 

S1 

Telha sanduíche 

 R$      63.758,78  34,6 2,41  R$      3.847,44  Janela de chapa metálica 

Porta de madeira 

S7 

Telhado cerâmico 

 R$      59.911,34  37,01 0  R$               -    Janela de chapa metálica 

Porta de madeira 

S13 

Telhado de fibrocimento 

 R$      59.269,47  37,03 -0,02 -R$        641,87  Janela de chapa metálica 

Porta de madeira 

S2 

Telha sanduíche 

 R$      66.329,15  34,6 2,41  R$      3.847,45  Janela de chapa metálica 

Porta de chapa metálica 

S8 

Telhado cerâmico 

 R$      62.481,70  37,00 0  R$               -    Janela de chapa metálica 

Porta de chapa metálica 

S14 

Telhado de fibrocimento 

 R$      61.839,83  37,03 -0,02 -R$        641,87  Janela de chapa metálica 

Porta de chapa metálica 

S3 

Telha sanduíche 

 R$      68.365,64  34,50 2,40  R$      3.847,44  Janela de chapa metálica 

Porta de alumínio 

S9 

Telhado cerâmico 

 R$      64.518,20  36,90 0,00  R$               -    Janela de chapa metálica 

Porta de alumínio 

S15 

Telhado de fibrocimento 

 R$      63.876,33  36,92 -0,02 -R$        641,87  Janela de chapa metálica 

Porta de alumínio 

S4 

Telha sanduíche 

 R$      63.808,64  34,41 2,41  R$      3.847,44  Janela de alumínio 

Porta de madeira 

S10 

Telhado cerâmico 

 R$      59.961,20  36,82 0,00  R$               -    Janela de alumínio 

Porta de madeira 

S16 

Telhado de fibrocimento 

 R$      59.319,33  36,84 -0,02 -R$        641,87  Janela de alumínio 

Porta de madeira 

S5 

Telha sanduíche 

 R$      66.379,00  34,42 2,40  R$      3.847,44  Janela de alumínio 

Porta de chapa metálica 

S11 

Telhado cerâmico 

 R$      62.531,56  36,82 0,00  R$               -    Janela de alumínio 

Porta de chapa metálica 

S17 

Telhado de fibrocimento 

 R$      61.889,69  36,84 -0,02 -R$        641,87  Janela de alumínio 

Porta de chapa metálica 

S6 

Telha sanduíche 

 R$      68.415,50  34,32 2,40  R$      3.847,44  Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

S12 

Telhado cerâmico 

 R$      64.568,06  36,72 0,00  R$               -    Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

S18 

Telhado de fibrocimento 

 R$      63.926,18  36,75 -0,03 -R$        641,88  Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

Fonte: Autores. 
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 Tabela 4.4 – Influência do sistema de esquadrias no balanço térmico da edificação 

Influência das esquadrias no balanço térmico edificação 

Simulação Sistemas construtivos Custo total 
Temperatura 

interna 
Ganho em Qualidade 

(°C) 
Oneração 

S1 

Telha sanduíche 

 R$             
63.758,78  

34,60 0,00 
- R$            

2.570,37  
Janela de chapa 

metálica 

Porta de madeira 

S2 

Telha sanduíche 

 R$             

66.329,15  
34,60 0,00  R$                       -    

Janela de chapa 

metálica 

Porta de chapa 
metálica 

S3 

Telha sanduíche 

 R$             
68.365,64  

34,50 0,10  R$            2.036,49  
Janela de chapa 

metálica 

Porta de alumínio 

S4 

Telha sanduíche 
 R$             

63.808,64  
34,41 0,19 

- R$            

2.520,51  
Janela de alumínio 

Porta de madeira 

S5 

Telha sanduíche 

 R$             

66.379,00  
34,42 0,18  R$                 49,85  

Janela de alumínio 

Porta de chapa 
metálica 

S6 

Telha sanduíche 
 R$             

68.415,50  
34,32 0,28  R$            2.086,35  Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

S7 

Telhado cerâmico 

 R$             

59.911,34  
37,01 -0,01 

- R$            

2.570,36  

Janela de chapa 

metálica 

Porta de madeira 

S8 

Telhado cerâmico 

 R$             

62.481,70  
37,00 0,00  R$                       -    

Janela de chapa 
metálica 

Porta de chapa 

metálica 

S9 

Telhado cerâmico 

 R$             
64.518,20  

36,90 0,10  R$            2.036,50  
Janela de chapa 

metálica 

Porta de alumínio 

S10 

Telhado cerâmico 
 R$             

59.961,20  
36,82 0,18 

- R$            

2.520,50  
Janela de alumínio 

Porta de madeira 

S11 

Telhado cerâmico 

 R$             

62.531,56  
36,82 0,18  R$                 49,86  

Janela de alumínio 

Porta de chapa 

metálica 

S12 

Telhado cerâmico 
 R$             

64.568,06  
36,72 0,28  R$            2.086,36  Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

S13 

Telhado de 
fibrocimento 

 R$             
59.269,47  

37,03 0,00 
- R$            

2.570,36  
Janela de chapa 

metálica 

Porta de madeira 

S14 

Telhado de 

fibrocimento 

 R$             
61.839,83  

37,03 0,00  R$                       -    
Janela de chapa 

metálica 

Porta de chapa 

metálica 

S15 

Telhado de 
fibrocimento 

 R$             

63.876,33  
36,92 0,11  R$            2.036,50  Janela de chapa 

metálica 

Porta de alumínio 

S16 

Telhado de 
fibrocimento 

 R$             

59.319,33  
36,84 0,19 

- R$            

2.520,50  
Janela de alumínio 
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Porta de madeira 

S17 

Telhado de 
fibrocimento 

 R$             
61.889,69  

36,84 0,19  R$                 49,86  Janela de alumínio 

Porta de chapa 

metálica 

S18 

Telhado de 

fibrocimento  R$             

63.926,18  
36,75 0,28  R$            2.086,35  

Janela de alumínio 

Porta de alumínio 

Fonte: Autores. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante da análise dos resultados e ao comparar os sistemas construtivos alternativos com 

os sistemas utilizados no projeto padrão, sistema de cobertura com telha sanduiche e 

esquadrias de chapa metálica, algumas conclusões podem ser inferidas. 

Inicialmente foi observado que a escolha do tipo de telhado apresenta um impacto mais 

significativo comparado ao sistema de esquadrias no desempenho térmico de uma 

edificação. A telha sanduiche, presente nas simulações de 1 a 6, apresenta uma diferença 

de temperatura de aproximadamente 2,40°C quando comparada às telhas cerâmica e de 

fibrocimento. Porém, as simulações utilizando telha sanduíche apresentaram os maiores 

custos, tendo um acréscimo de R$ 3847,44 comparada a telha cerâmica. 

Já a telha de fibrocimento apresentou um custo menor que a cerâmica de R$ 641,87, tendo 

um desempenho pouco pior com uma temperatura 0,02°C acima da telha cerâmica. 

Pode-se inferir que as esquadrias não apresentam uma grande influência no desempenho 

térmico de uma edificação. Os melhores resultados foram obtidos com as esquadrias de 

alumínio, apresentando uma redução de aproximadamente 0,28°C. Porém para se obter o 

ganho no desempenho térmico exige uma oneração do custo da casa padrão em R$ 

2.086,35. 

Apesar do sistema de esquadrias não contribuir substancialmente para o desempenho 

térmico global de uma edificação, é possível gerar economias para execução das casas de 

habitação de interesse social. Comparando as simulações S1 e S2, por exemplo, é possível 

economizar até R$ 2.570,37 mantendo mesmo nível de desempenho térmico da 

edificação. 

Como conclusão deste trabalho, observa-se que a partir da criação da NBR15575 (ABNT, 

2013), as edificações devem seguir vários critérios de qualidade e durabilidade, entre eles 

o desempenho térmico. No entanto, apesar de haver um ganho positivo na qualidade das 

edificações, o presente estudo, no âmbito do desempenho térmico, faz uma crítica à 

Norma Brasileira de Desempenho. A temperatura interna de uma edificação estar alguns 

graus abaixo da temperatura externa à edificação, quando esta é aproximadamente 38°C, 



Análise de custo e desempenho térmico de diferentes sistemas..                                                               57  

 
F. M. PACHECO, M. L. SILVA                                                                                                      Capítulo 4 

não garante o devido conforto térmico que para a nossa região é de aproximadamente 

24,5°C, conforme a Carta bioclimática apresentada na Figura 2.1 deste trabalho. 

Como sugestão futura, pode-se avaliar o custeio-meta do projeto para a unidade 

habitacional apresentada simulando os sistemas construtivos propostos por Resende e 

Iskandar (2017) em conjunto com os sistemas construtivos deste trabalho, para se obter a 

sensibilidade dos investidores em utilizar sistemas construtivos alternativos em prol do 

desempenho de uma edificação.



 

F. M. PACHECO, M. L. SILVA 
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