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RESUMO 
O Resfriamento Evaporativo Indireto (REI) é uma alternativa para condições tropicais e 
subtropicais por propiciar resfriamento sem aumentar a umidade interna. Duas questões 
fomentaram este estudo: 1) na maior parte dos trabalhos realizados, a comparação do 
desempenho de diferentes configurações de REI é feita considerando-se monitoramentos 
não-simultâneos; 2) nos casos com reservatório na cobertura, não se discrimina o efeito da 
inércia térmica (acrescentado pela massa d’água) do efeito do resfriamento evaporativo. 
Este trabalho visa mensurar o efeito do resfriamento evaporativo, em termos de decréscimo 
de temperaturas internas, distinguindo-o do efeito de inércia térmica propiciado pela massa 
d’água. Foram monitoradas simultaneamente duas células-teste diferentes apenas quanto à 
cobertura: uma célula com cobertura-reservatório vedada e sombreada, sem possibilitar 
evaporação; e outra célula similar, mas possibilitando evaporação. O estudo foi realizado 
em Curitiba/PR durante dois períodos. As temperaturas internas da célula com evaporação 
ficaram sempre inferiores às da outra célula. A diferença média foi de 1,25 ºC e a máxima 
absoluta 4,1 ºC. As amplitudes térmicas das duas células mantiveram-se próximas, 
mostrando que o resfriamento evaporativo pouco influiu nesta variável. O efeito do 
resfriamento contribuiu especialmente na redução do número de horas desconfortáveis 
devido ao calor. 

Palavras-chave: Resfriamento passivo. Resfriamento evaporativo indireto. Massa térmica. 

 
ABSTRACT 

Indirect Evaporative Cooling Systems (IECS) consist of an alternative for tropical and 

subtropical conditions by providing cooling without increasing indoor humidity. Two issues 

justified this study: 1) most of the work on this subject, comparing the performance of different 

IECS, is made considering non-simultaneous monitoring; 2) in the case of roof ponds, the 

effect of thermal mass (by increasing volume of water) is not discriminated from its 

evaporative cooling function. This study aims to measure the effect of evaporative cooling 

distinguishing it from the thermal mass effect brought about by the water body. We 

monitored two test-cells, differing each other only in the roof: a cell with shaded and 

ventilated roof pond allowing evaporation; and a similar cell, but without evaporation of the 

water. The study was carried out in Curitiba/PR in two periods. Indoor temperatures of the cell 

with the evaporative function were always lower than the cell without it. The mean difference 

was 1.25 °C and the absolute maximum difference was 4.1 °C. The indoor temperature 

fluctuation of the two cells remained similar, suggesting that the evaporative cooling function 

had little influence on this variable. The evaporative cooling effect contributed particularly by 

reducing the amount of hours in heat stress. 

                                                 
1 FERNANDES, Leandro; KRÜGER, Eduardo; LANGE, Sérgio. Contribuição do efeito de resfriamento 
evaporativo para um sistema de condicionamento térmico passivo. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16., 2016, São Paulo. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

O esforço para desenvolvimento de alternativas tecnológicas de baixo 
consumo energético para condicionamento térmico de edificações tem 
como uma das linhas de investigação as alternativas passivas. Uma das 
estratégias passivas para esse fim é o Resfriamento Evaporativo (RE). Os 
sistemas evaporativos podem ser classificados como: sistemas de 
Resfriamento Evaporativo Direto (RED) e sistemas de Resfriamento 
Evaporativo Indireto (REI). 

O Resfriamento Evaporativo Direto (RED) baseia-se em dispositivos para 
aspersão de água sob a forma de gotículas no interior dos ambientes. “O ar 
cede calor sensível e as gotículas de água passam do estado líquido para o 
gasoso no ambiente interno e, como consequência, há decréscimo da 
temperatura e acréscimo da umidade relativa do ar” (VECCHIA; MASIERO, 
2006, p.544). Esta alternativa tecnológica vem se popularizando rapidamente 
e avançam estudos sobre seu potencial (BATISTA e LAMBERTS, 2007; SILVA, 
2004). 

O Resfriamento Evaporativo Indireto (REI), caracterizado pela umidificação 
de elementos construtivos também é objeto de investigação com 
comprovado potencial de resfriamento (CAVALCANTI; PRADO, 2001; LABAKI; 
TEIXEIRA; TAVARES, 2005; NASCIMENTO, 2005; RORIZ; RORIZ, 2008). Dentre as 
diferenças em relação ao RED, está o fato do sistema REI produzir 
resfriamento sem aumentar a razão de umidade do interior da edificação 
(SHARIFI; YAMAGATA, 2015), com vantagens para condições climáticas 
quente-úmidas. 

Buscando explorar as vantagens do REI convencional e verificar outros 
arranjos possíveis, González realizou uma bateria de testes com tal sistema 
(GONZÁLEZ-GARCIA, 2010a), o qual denomina “Sistema Pasivo de 

Enfriamiento Evaporativo Indirecto” (SPEEI). O conceito desse sistema baseia-
se na adoção de uma cobertura do tipo teto-reservatório. Essa configuração 
permite aliar o aumento da inércia térmica da edificação a partir da 
inclusão de um reservatório com água (de calor específico em geral mais 
alto que os materiais de construção convencionais) com função de 
resfriamento evaporativo, podendo-se inclusive utilizar do resfriamento 
radiante noturno. A proposta resulta de uma série de experimentos passados 
com sistema teto-reservatório (GIVONI, 1984; SÁNCHES, 1993). O SPEEI testado 
por González-Garcia apresentou bons resultados até mesmo para o clima 
quente-úmido de Maracaibo, Venezuela (GONZÁLEZ-GARCIA, 2010a). 

Estudo sobre desempenho térmico estimado de uma moradia experimental 
com sistema REI, construída e monitorada em Maracaibo, mostrou que o 
sistema adapta-se à maior parte do território brasileiro, possibilitando reduzir 
o consumo de energia em climatização e melhorar as condições de 
conforto (GONZÁLEZ; KRÜGER; GIORDANO, 2014). Tal estudo foi realizado por 
meio de equações preditivas de temperaturas internas mínimas, médias e 
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máximas, investigando-se a aplicação desta forma particular de REI para 
diferentes condições climáticas brasileiras (Teresina, Petrolina, Fortaleza e 
Natal), constatando-se significativa capacidade de redução das 
temperaturas internas (GONZÁLEZ; KRÜGER, 2013). Experimentos utilizando 
SPEEI, aqui denominados SPR (Sistemas Passivos de Resfriamento) também 
mostraram bons resultados para a diminuição da temperatura máxima e da 
amplitude térmica de células-teste na cidade de Florianópolis, de clima 
temperado subtropical e verão quente (Cfa), de acordo com a 
classificação de Köppen-Geiger (GONZALEZ et al., 2014). 

Analisando pesquisas realizadas com sistemas REI, verifica-se que os autores 
costumam ressaltar as vantagens de se aliar os efeitos da inércia térmica 
propiciada pelo reservatório com os do resfriamento evaporativo. No 
entanto, há pouca informação sobre a contribuição particular de cada uma 
dessas estratégias para o desempenho do sistema como um todo. Não se 
discrimina o efeito isolado da inércia térmica (acrescentada pela massa de 
água) do resfriamento evaporativo, na efetividade do sistema. Por outro 
lado, na maior parte dos trabalhos publicados, a comparação do 
desempenho de diferentes configurações de REI é feita considerando-se 
monitoramentos consecutivos, não simultâneos, muitas vezes sob diferentes 
condições climáticas. Este trabalho tem como objetivo mensurar o efeito do 
resfriamento evaporativo em termos de decréscimo de temperaturas 
internas, distinguindo-o do efeito de inércia térmica propiciado pela massa 
d’água do reservatório. 

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos utilizados nos experimentos baseiam-se em métodos 
anteriormente adotados na temática quanto ao uso de células-teste em 
experimentos de campo com resfriamento evaporativo indireto (GONZÁLEZ-
GARCIA, 2010b; GONZALEZ et al., 2014).  

2.1 Clima de Curitiba 

Curitiba está localizada na Região Sul do Brasil. Possui latitude 25° 31’ S, longitude 49° 10’ 

W e altitude média de 911m. As normais climatológicas 1961-1990 indicam que, no período 

de verão, a média das temperaturas máximas mensais (jan-mar) é de 26,3°C, sendo a média 

das temperaturas mínimas de 16,0°C. Para esse período, a temperatura máxima absoluta 

ocorreu em fevereiro de 1975 e foi de 34,8°C (INMET, 2015). No Zoneamento Bioclimático 

Brasileiro, a cidade está inserida na Zona Bioclimática 1 (ABNT, 2003). A carta 

psicrométrica a seguir apresenta dados do ano climático de referência ( 
Figura 1). 
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Figura 1 – Ano climático de referência para Curitiba plotado sobre o Diagrama 
Bioclimático da Edificação (Building Bioclimatic Chart) 

 
Fonte: Programa Analysis BIO 

2.2 Células-teste 

Foram confeccionadas duas células-teste com dimensões idênticas: uma célula denominada 

Resfriamento Evaporativo Indireto (REI) e uma célula denominada Massa Térmica (MT) ( 
Figura 1Figura 2). 

Buscou-se replicar as células conforme as confeccionados por González et 

al. (2014), permitindo comparações ulteriores de desempenho. Porém, 
visando maior durabilidade, foram feitas algumas alterações: ao invés de 
madeira compensada simples, utilizou-se compensado naval; ao invés de 
sombrear as células com chapa de compensado de 15 mm, utilizou-se 
compensado naval de 10 mm; as células originais foram confeccionadas 
com chapas de 18 mm, aqui utilizou-se compensado naval de 15 mm. 
Mantiveram-se as espessuras das chapas de EPS e o volume de ar interno. A 
alteração na espessura das chapas de compensado levou a uma pequena 
diferença entre os experimentos em se tratando da transmitância térmica 
das paredes. As células de González et al. (2014) apresentam U=0,717 
W⁄(m².K), enquanto as deste experimento apresentam U=0,707 W⁄(m².K). 

O teto-reservatório das células é composto por uma chapa de compensado 
de 10 mm para sombreamento, pintada de branco e revestida em sua face 
inferior com 15 mm de EPS. Entre esse elemento de sombreamento e o 
reservatório, foi deixado espaço de 6 cm para ventilação natural. Ambos os 
reservatórios foram confeccionados com chapa de aço galvanizado de 
espessura 1,2 mm, pintada com tinta epóxi, para prevenir ferrugem, e 
coberta posteriormente com tinta acrílica branca.  A função da bacia 
metálica é tornar mais efetivo o processo de resfriamento do ambiente a 
partir do processo de evaporação da água no reservatório (no caso da 
célula REI), evitando-se gerar aumento da capacidade térmica do teto-
reservatório além do próprio corpo d’água. Para o experimento, a bacia 
metálica recebeu uma camada de 6,5 cm de água (resultando em um 
volume total de cerca de 30 litros).  
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A diferença entre as células está no reservatório. Enquanto na célula REI, a 
evaporação ocorreu livremente, na célula MT, este processo foi impedido 
graças a uma tampa metálica fixada e vedada com silicone. 

Figura 2 – Células-teste 

 
Fonte: Autores 

Para resistir melhor às intempéries, o compensado naval de ambas as células 
recebeu como base uma camada de verniz marítimo. Posteriormente, 
ambas foram pintadas com acrílico esmaltado na cor branca. Internamente, 
as paredes e pisos foram revestidos com uma camada de 4,5 cm de EPS. 

2.3 Local do experimento 

O local escolhido para o experimento foi um condomínio residencial na 
região norte de Curitiba, no bairro de Santa Felicidade. As células foram 
posicionadas de tal forma que pudessem receber a mesma quantidade de 
radiação solar ao longo dos períodos monitorados e que não projetassem 
sombras uma sobre a outra. A Figura 3 apresenta as células durante o 
monitoramento. 

Figura 3 – Local do experimento 

  
Fonte: Autores 
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2.4 Monitoramento 

No 1º período de monitoramento (17/04/2015 até 16/05/2015), durante o 
outono, as temperaturas do ar foram registradas por meio de três data 

loggers idênticos, da marca NOVUS, modelo TagTemp-USB (Figura 4). O 
sensor desse aparelho opera na faixa de temperaturas de -20,0 °C a 70,0 °C, 
possui tempo de resposta de 5 s e apresenta precisão de ± 0,5 °C a 25 °C. Um 
data logger foi instalado no centro do volume de ar de cada célula e um na 
parte externa. Todos os sensores de temperatura foram envoltos em alumínio 
para minimizar o aquecimento por radiação. O sensor externo foi sombreado 
pela parte superior de uma garrafa PET cortada ao meio e também 
revestida por papel alumínio. 

A umidade relativa local foi registrada utilizando o aparelho LogBox-RHT-LCD 
(Figura 4), também da marca NOVUS. O sensor de umidade opera na faixa 
de 0 a 100 %, possui tempo de resposta de 8 s em ar em movimento suave 
(20 a 80 % UR) e apresenta precisão de ± 3 % a 25 ºC. Por não ser à prova 
d’água, foi posicionado em local sombreado, ventilado, protegido de 
eventuais chuvas. 

Os aparelhos foram programados para realizar medições a cada 15 minutos. 
A configuração dos data loggers e a extração dos dados foi feita com o 
software FieldChart 1.99.2, da Novus. 

Figura 4 - Data Loggers TagTemp-USB e LogBox-RHT-LCD 

  
Fonte: www.novus.com.br 

Visando garantir a uniformidade das medições da temperatura do ar pelos 
diferentes sensores, estes foram pré-calibrados, tendo sido acondicionados 
em um recipiente de EPS e guardados em um freezer por 24 horas a -15ºC. 
Posteriormente, foram expostos lado a lado à temperatura ambiente por um 
ciclo de 24 horas, sendo então verificadas as diferenças entre as medições 
registradas, observando-se uma diferença máxima de 0,2ºC entre os 
aparelhos, a qual foi considerada aceitável (tal diferença ocorreu apenas 
em temperaturas abaixo de zero, sob as quais não se pretendia testar o 
sistema), não sendo necessário realizar correção dos dados medidos. 

No 2º período de monitoramento (de 09/11/2015 até 07/01/2016), final da 
primavera/início de verão, visando maior segurança contra a perda de 
dados e levantamento de mais variáveis, além dos sensores da fase anterior, 
foi adicionada uma estação meteorológica da marca HOBO (H21-001). A 
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estação conta com um data logger ao qual se acoplam até oito sensores 
para medir temperatura e umidade relativa do ar, radiação solar, 
velocidade e direção do vento, precipitação e pressão barométrica, 
registrando-se até 15 canais de medições. A estação (Figura 5) foi equipada 
com os seguintes instrumentos: sensor de temperatura e umidade do ar (S-
THB-M002); piranômetro de silício (S-LIB-M003); sensor de direção e 
velocidade do ar (S-WCA-M003); e dois sensores tipo PT100 para 
monitoramento da temperatura da água dos reservatórios. 

Figura 5 – Equipamentos segundo período de monitoramento. 

 
Fonte: Autores 

3 RESULTADOS 

As temperaturas externas do 1º período variaram entre 10,4 e 30,3 ºC e as do 
2º entre 13,9 e 34,5 ºC. A Figura 6 apresenta as temperaturas externas e 
internas para os 30 dias do 1º período. O 2º período apresentou padrão 
semelhante, porém com maior intensidade de calor. 

Figura 6 – Temperaturas externas e internas do 1º período 

 
Fonte: autores. 
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Para uma melhor compreensão das diferenças entre os dados monitorados, 
foram calculadas as temperaturas para um dia médio 
seja, calcularam-se as temperaturas 
hora, considerando os 30 dias de monitoramento

Figura 7 – Temperaturas horárias médias para o 1º período

Em relação às temperaturas externas, as temper
apresentaram expressiva redução de amplitude
evidenciando o efeito de aumento de

Tabela 1 

 Text Tint MT

Média 18,0 18,3
Máxima 30,3 26,6
Mínima 10,4 12,1

Tabela 2 

 Text Tint MT

Média 22,0 22,3
Máxima 34,5 29,4
Mínima 13,9 15,7

Comparando-se as amplitudes térmicas internas das duas 
percebe-se que são muito próximas
de aumento da capacidade térmica da cobertura
d’água nos reservatórios 
mesmo, tendo-se ou não a atuação 
efeito importante do sistema
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Para uma melhor compreensão das diferenças entre os dados monitorados, 
foram calculadas as temperaturas para um dia médio para o 1º período. Ou 

as temperaturas internas e externa médias 
ndo os 30 dias de monitoramento (Figura 7). 

Temperaturas horárias médias para o 1º período

Fonte: autores. 

Em relação às temperaturas externas, as tempera
apresentaram expressiva redução de amplitude (aproximadamente 50%)

e aumento de massa térmica (Tabela 

 – Temperaturas e amplitudes 1º período 

MT Tint REI 
Amplitude 

Text 
Amplitude
Tint MT

18,3 17,1 8,3 4,1 
26,6 25,1 14,6 8,2 
12,1 11,2 0,9 1,7 

Fonte: autores. 

 – Temperaturas e amplitudes 2º período 

Tint MT Tint REI 
Amplitude 

Text 
Amplitude
Tint MT

22,3 21,0 9,6 4,8 
29,4 26,7 16,0 8,6 
15,7 14,8 2,6 1,9 

Fonte: autores. 

se as amplitudes térmicas internas das duas 
se que são muito próximas (Tabela 1 e Tabela 2). Ou seja, o efeito 

e aumento da capacidade térmica da cobertura propiciad
 sobre a inércia térmica das células é 

se ou não a atuação do resfriamento passivo. Trata
efeito importante do sistema para que as temperaturas permaneçam por 

21, 22 e 23 de setembro de 2016 

Para uma melhor compreensão das diferenças entre os dados monitorados, 
para o 1º período. Ou 
médias para cada 

Temperaturas horárias médias para o 1º período 

 

aturas internas 
(aproximadamente 50%), 

Tabela 1 e Tabela 2). 

 

Amplitude 
MT 

Amplitude 
Tint REI 
4,0 
8,1 
0,9 

 

Amplitude 
Tint MT 

Amplitude 
Tint REI 
4,5 
7,7 
2,2 

se as amplitudes térmicas internas das duas células-teste, 
. Ou seja, o efeito 

propiciado pelo corpo 
sobre a inércia térmica das células é basicamente o 

. Trata-se de um 
para que as temperaturas permaneçam por 
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maior tempo em faixas confortáveis, porém o resfriamento evaporativo não 
colabora significativamente para a redução da amplitude térmica. 

No 1º período de medições, a diferença máxima entre as temperaturas 
externas e as temperaturas internas da célula MT foi de 7,0 ºC. A célula REI 
alcançou 7,3 ºC em relação às temperaturas externas. A maior diferença de 
temperatura entre as duas células foi de 3,1 ºC e a diferença média foi de 
1,2 ºC. 

No 2º período de medições, a diferença máxima entre as temperaturas 
externas e as temperaturas internas da célula MT foi 9,0 ºC. A célula REI 
alcançou 10,1 ºC. A maior diferença de temperatura entre as duas células foi 
de 4,1 ºC e a diferença média foi de 1,31 ºC. Ou seja, o desempenho de 
ambas durante primavera/verão foi significativamente mais alto que o 
verificado no outono. 

Quando comparadas somente as temperaturas internas das duas células-
teste percebe-se que: as temperaturas da célula REI, graças ao efeito de 
resfriamento, permaneceram abaixo das temperaturas da célula MT; as 
temperaturas mínimas da célula REI ficaram próximas das mínimas externas 
(o que indica a necessidade de precauções quanto à utilização do sistema 
em períodos frios); os gráficos de temperatura possuem padrões muito 
parecidos, mas o da célula REI apresenta-se deslocado para baixo, 
minimizando a possibilidade de as temperaturas internas atingirem limites 
considerados desconfortáveis por calor. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho mensurou o efeito do resfriamento evaporativo em um sistema 
de resfriamento passivo em termos de decréscimo de temperaturas internas, 
distinguindo-o do efeito de inércia térmica propiciado pela massa d’água 
do reservatório. Compararam-se dados de temperaturas externas e internas 
de duas células-teste. 

Os resultados mostraram que a amplitude diária das temperaturas internas 
das duas células-teste foi muito próxima e aproximadamente 50% menor que 
as amplitudes diárias externas. A semelhança entre as amplitudes térmicas 
diárias das células-teste indica que o resfriamento evaporativo tem pouco 
efeito sobre esta variável. 

Por outro lado, as temperaturas internas da célula REI permaneceram abaixo 
das temperaturas internas da célula MT durante o ciclo de 24 horas (com 
decréscimo de aproximadamente 1,0 – 1,5 ºC), confirmando a constância e 
efetividade do efeito de resfriamento evaporativo comparativamente à 
simples inclusão de um corpo d’água. Tal resultado aponta para o 
desempenho mais restrito de sistemas do tipo Skytherm2 (HAY; YELLOTT, 1969), 
em que a água é utilizada apenas para aumento da capacidade térmica 
da cobertura, porém sem função evaporativa. 

                                                 
2 Harold Hay, US Patent 3299589 (Janeiro de 1967). 
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Os resultados também mostraram que as temperaturas mínimas da célula REI 
ficaram próximas das mínimas externas, o que indica a necessidade de 
precauções quanto à utilização do sistema em períodos frios. Uma 
alternativa seria tampar o teto-reservatório no período frio, usando-se a 
massa térmica no período de inverno, porém cancelando-se sua função 
evaporativa. No caso de Curitiba, com ocorrência de situações de inverno, 
tal operação “seletiva” do sistema seria, nesse caso, indicada. 

A transposição dos resultados para edificações reais está prevista como 
etapa futura da pesquisa. Os resultados de dois modos de operar o sistema 
servem como indicador da importância relativa de se utilizar ou não o corpo 
d’água com função evaporativa. 
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