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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência do fechamento transparente nas 
condições de conforto térmico de edificação de uso institucional e de interesse social. Para 
isso, foi considerado como estudo de caso o projeto de um Centro Comunitário a ser 
construído no bairro Dunas, na cidade de Pelotas/RS. Os estudos foram realizados 
considerando o uso de janelas pequenas, médias e grandes (12,5%, 20% e 45% da área do 
piso, respectivamente), sendo que para cada tamanho de janela foram testados três tipos de 
proteção solar: a) uso de cortinas; b) uso de venezianas e c) uso de brises-soleil. As 12 
configurações resultantes, mais o caso base representado pelo projeto original, foram 
modeladas em um ambiente computacional de simulação e análise de Eficiência Energética, 
através do software Design Builder versão 2.3.5.036 (trial) e simuladas considerando o 
desempenho termo-energético ao longo do período de um ano. Os resultados obtidos 
mostraram que as alterações feitas no dimensionamento das esquadrias ou nos protetores
solares, tanto de cortinas quanto de brises-soleil, não alteraram significativamente o 
desempenho termo-energético da edificação analisada, sugerindo, portanto, que os itens 
como as características do envelope do edifício e a orientação solar possam ser mais 
influentes no desempenho termo-energético do edifício em estudo.
Palavras-chave: simulação de eficiência energética, conforto térmico, interesse social.

Abstract
The present study aims to evaluate the influence of transparent envelope in the thermal and 
energetic performance of an institutional building of social interest. We considered as a case 
study the design of a Community Center to be constructed in the Dunas neighborhood, at the 
city of Pelotas/RS, Brazil. The studies have been made considering the use of small, medium 
and large windows (12.5%, 20% and 45% of the floor area, respectively), so that for each 
window size there were three types of solar protections tested: a) curtains; b) venetian blinds 
and c) brises-soleil. The 12 resulting configurations, plus the base case represented by the 
original design, were modeled in computer environment of Energy Efficiency simulation and 
analysis, using the software Design Builder version 2.3.5.036 (trial) and simulated 
considering the thermal and energetic performance over a whole year. The obtained results 
demonstrated that changing the dimensions of windows or unscreens, both of louvers and 
curtains, did not significantly modify the thermal and energetic performance of the analyzed 
building, suggesting that items as the building envelop characteristics and solar orientation 
could have larger influence at the thermal and energetic performance of the building in study.
Keywords: energy efficiency simulation, thermal comfort, social interest.
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1. INTRODUÇÃO
A economia de energia tornou-se foco de ações governamentais a partir da crise ocorrida em 
2001, conhecida popularmente como “apagão”, que gerou a necessidade de racionamento de 
energia e ocasionou, entre outros problemas, redução do crescimento econômico, perda de 
arrecadação de impostos, aumento de desemprego e aumento do déficit da balança comercial. 
A partir do problema o governo direcionou diversas ações para combater o desperdício e
esclarecer a população, assim como tornar o consumo de energia mais eficiente. O PBE –
Programa Brasileiro de Etiquetagem foi responsável, primeiramente, pela etiquetagem de
eletrodomésticos e, posteriormente, considerando que as edificações consomem quase metade 
da energia produzida no país, foram publicadas as primeiras normas relacionadas: o RTQ-C 
(2009) e o RTQ-R (2010). A caminhada brasileira no sentido do aumento do desempenho 
térmico de edificações começou a ser sedimentada com base na publicação da NBR 15220 
(2005), como também a NBR 15575 (2008). No caso da Eficiência Energética das 
edificações, o Regulamento Técnico de Qualidade do Nível de Eficiência Energética de 
Edifícios Comerciais, Públicos e de Serviços, ou RTQ-C, objetiva pontuar, através da 
etiquetagem, a eficiência no gasto de energia da edificação. Esta norma subdivide-se e pontua 
independentemente ou em conjunto a envoltória, a iluminação e o condicionamento de ar. 
Para isto utiliza-se de dois métodos: a) o prescritivo, realizado a partir da uma equação geral 
fornecida e b) a simulação computacional, realizada com softwares específicos.

As ferramentas de simulação computacional de eficiência energética têm se mostrado 
excelentes e confiáveis mecanismos nos processos de avaliação e de projeto, permitindo a 
análise do desempenho termo-energético da edificação de forma a orientar a escolha das 
tipologias arquitetônicas, materiais dos fechamentos, esquadrias e outras características da 
edificação. A aplicação de normas só será possível mediante a utilização de programas de 
simulação para determinar indicadores de consumo e analisar projetos submetidos aos 
critérios de avaliação (MENDES et al. 2005).
O auxílio de ferramentas de simulação, como o programa DESIGN BUILDER, permite 
respaldar decisões projetuais, através do desempenho termo-energético das edificações, 
possibilitando que o profissional possa verificar as condições que serão obtidas em função de 
suas escolhas, tanto na orientação da edificação quanto da sua tipologia, definição de 
materiais de fechamentos, cores, esquadrias e estratégias de ventilação natural (OLIVEIRA et 
al. 2011). 
As dimensões das esquadrias e a sua proteção são determinantes no condicionamento térmico 
da edificação. O ganho térmico por intermédio dos fechamentos transparentes pode ser oito
vezes o do fechamento opaco, observando os fechamentos transparentes como os principais 
elementos de ganhos ou perdas nas edificações (LAMBERTS et al. 2004).

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho é avaliar a influência do fechamento transparente nas condições de 
conforto térmico de um centro comunitário a ser construído no bairro Dunas, na cidade de 
Pelotas/RS. 

3. METODOLOGIA
Os estudos foram feitos com base na realização de simulação computacional, utilizando o 
software DESIGN BUILDER versão 2.3.5.036. A simulação foi desenvolvida em seis etapas:

1) caracterização do edifício e modelagem;
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2) configuração do modelo;
3) simulação do caso-base;
4) alterações no plano transparente e projeto do sistema de proteção solar; 
5) análise do conforto térmico do espaço interior;
6) análise de eficiência energética (graus-hora);

Como estudo de caso, foi selecionado o projeto de um Centro Comunitário a ser construído no 
bairro Dunas, em Pelotas/RS, para abrigar as atividades da Associação de Mulheres Agora é 
que são Elas, através de um convênio entre o Sinduscon e a UCPel. 

3.1.1. Caracterização do edifício e modelagem
A edificação é composta por um pavimento, com paredes de blocos de concreto de 16 cm de 
espessura rebocadas em ambos os lados, sendo que o banheiro possui revestimento cerâmico. 
A cobertura é composta por telhas de fibrocimento de 6 mm, com forro de PVC de 1cm e uma 
camada de ar entre as telhas e o forro. As esquadrias são de alumínio, com 2 folhas de correr e 
vidro convencional de 3 mm. O piso é cerâmico com 1 cm de espessura, assentados em 
argamassa de 2,5 cm sobre radier de 7 cm.

O projeto está exemplificado a seguir, na 
.

a) b)
Figura 1 - Projeto do centro comunitário. a) planta baixa; b) corte

Fonte: Universidade Católica de Pelotas

O modelo computacional foi criado no software DESIGN BUILDER versão 2.3.5.036. A 
configuração dos materiais foi feita com base nos materiais reais especificados no projeto, 
com paredes de blocos de concreto rebocados, cobertura com telhas de fibrocimento, piso 
cerâmico e janelas de alumínio. O resultado pode ser visto na figura e no quadro 1 a seguir.
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Figura 2 - Modelo criado no software Design Builder

1 – fibrocimento e = 6mm

Condutividade: 0,95 W/m K
Absort. Solar: 0,700
Emissividade: 0,900

Textura Cinza Escuro

2 - Camara de ar de alta emissividade > 5cm

e = 16cm

Emissividade: 0,900
Resist.Térmica: 0,21m² K/W

COBERTURA
3 camadas

Transmitância: 
2,361 W/m² K

3 – PVC (insulating materials)  e = 1cm
Condutividade: 0,160W/m K

Emissividade: 0,900

1 – Piso Cerâmico e = 1cm Condutividade: 0,90 W/m K

2 – Argamassa de reboco e = 2,5cm Condutividade: 1,15 W/m K

PISO
3 camadas

Transmitância: 
3,535 W/m² K 3 – radier de concreto e = 7cm Condutividade: 1,75 W/m K

Argamassa de emboço  e= 1,5cm Condutividade: 1,15 W/m K

Concreto Condutividade: 1,75 W/m K

Câmara de ar Resist.Térmica:0,14m² K/W

Bloco de concreto 
e=13cm c/ câmara de 

ar e= 8 cm 
Concreto Condutividade: 1,75 W/m K

PAREDES 
EXT. E INT.

5 camadas
Transmitância: 
2,831 W/m² K

Argamassa de emboço  e= 1,5cm Condutividade: 1,15 W/m K

Janelas Externas:
Janela de Aluminio duas folhas de correr

Tipo de Vidro: 3mm

Transmitância: 2,831W/m² K
Condutividade: 0,90 W/m K

ESQUADRIAS
Portas Internas: Abertas100% do tempo
Portas Externas: Abertas 5% do tempo

Quadro 1 – Configurações construtivas Caso Base - Envoltória

3.1.2. Configuração do modelo
Como último passo antes da simulação, foram definidas as configurações referentes aos 
ganhos internos devido ao uso do edifício. 
Para a iluminação foram consideradas luminárias suspensas com uma potência total instalada 
de 12 W/m². Nas zonas da biblioteca e do salão foram adicionados 4 W/m², devido à maior 
exigência de iluminação decorrente das atividades desenvolvidas nesses espaços. 

Quanto à ocupação, foram consideradas 0,25 pessoas/m² durante o horário de funcionamento 
das 9h às 17h de segunda-feira a sexta-feira. Foi prevista a ocupação de 100% ao longo do 
dia, com exceção do intervalo das 12h às 14h. Aos sábados e domingos, o horário de 
funcionamento foi previsto das 10h às 14h, com 100% de ocupação. Além disso, foram 
considerados nove feriados por ano.
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Em relação ao metabolismo, a atividade considerada foi de leitura sentada, com taxa 
metabólica de 99 W/pessoa. Para vestuário, foi considerado um isolamento de 1,0 clo no 
inverno e 0,5 clo no verão. 

Por fim, o setpoint de resfriamento foi definido como 25 ºC, de acordo com Martins et al.
(2009). Se a temperatura externa estiver inferior à interna e inferior a 25 °C as esquadrias
estarão abertas. Nesses casos, foi simulada a abertura das esquadrias para possibilitar a 
ventilação natural.

3.1.3. Simulação do caso-base
O primeiro passo para configurar o caso-base foi a escolha do arquivo climático TRY para a 
simulação. O arquivo climático de Santa Maria foi o mais indicado para a utilização no 
trabalho, visto pertencer à mesma zona bioclimática do município de Pelotas (ZB2), conforme 
NBR 15220-3. (OLIVEIRA et al. 2011).
Para a simulação utilizou-se como parâmetros de conforto térmico a norma ASHRAE 
55(2004), que estabelece a temperatura operativa aceitável para ambientes condicionados 
naturalmente, considerando-se que o espaço será equipado com janelas operáveis que se 
abrem para o exterior, reguláveis pelos ocupantes, a atividade física é próxima da sedentária 
entre 1,0 e 1,3 met, podendo os ocupantes adaptar a sua vestimenta as condições térmicas 
internas e externas, não sendo necessário parâmetros limites de umidade e velocidade do ar. 
Para determinção da temperatura operativa, usou-se a seguinte equação: 

To= A.Ta + ( 1 - A) . Tr  [Eq. 01]

To: tempertatura operativa horária (°C);
Ta: temperatura do ar no ambiente (°C);
Tr: temperatura radiante média (°C);
A: constante que varia com a velocidade do ar no ambiente (na ausência de dados de 
velocidade do ar, deve ser considerado o coeficiente de 0,5 na equação)

Fonte: RTQ-R, 2010

Para determinação da faixa de conforto utilizou-se a equação toc = 18,9 + 0,255 text, onde,
toc = temperatura operativa de conforto e text = temperatura externa, para atingir os 90% 
aceitabilidade, ou seja, toc +2,5 ou toc -2,2). Estes parâmetros estabelecidos geraram 
variações diárias de conforto térmico, que foram compiladas em planilhas resultando nos
percentuais de calor, frio e de conforto. 

3.1.4. Alterações no plano transparente
As variações no tamanho das esquadrias foram feitas com base na NBR 15220 (2005). Esta 
norma classifica o tamanho das esquadrias para edificações residenciais de interesse social na 
sua parte 3 – Zoneamento Bioclimático - em: a) pequenas, com área de 10% a 15% da área do 
piso; b) médias, com área de 15% a 25% da área do piso e c) grandes, com áreas maiores que 
40% da área do piso. Para as simulações realizadas neste trabalho, foram considerados os 
tamanhos de 12,5% da área do piso para as esquadrias pequenas, 20% da área do piso para as 
esquadrias médias e 45% da área do piso para as esquadrias grandes.

Além do tamanho da abertura, foram testados diferentes tipos de proteção solar interna e 
externa, sendo quatro casos para cada tamanho de abertura: a) ausência de proteção solar; b) 
proteção interna com o uso de cortinas; c) proteção externa com o uso de venezianas e d) 
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proteção externa, feita pelo uso de brises-soleil. No total foram testadas 13 configurações, 
sendo o caso base mais as 12 configurações alternativas.
As modificações nas esquadrias e dos brises-soleil também foram modeladas no Design 
Builder, e podem ser vistas na Erro! Fonte de referência não encontrada.3(a,b,c) a seguir.

a)  b)  c)
Figura 3 - Modelo com brises-soleil, criado no software Design Builder.  Fachada sudeste.

3.1.4.1. Projeto do sistema de proteção solar
O projeto dos brises-soleil foi feito com o objetivo de bloquear totalmente a radiação solar 
direta das 9h até o poente no dia do solstício de verão, visando reduzir os ganhos térmicos da 
edificação no período mais quente do ano.
A carta solar que serviu de referência foi obtida com a utilização do programa Analysis SOL-
AR 6.2 (disponível em http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar), tendo 
a latitude como dado de entrada, no caso de Pelotas/RS, -33 graus. Como resultado, o
software calculou os ângulos necessários para o projeto dos brises-soleil nas fachadas 
noroeste, onde está localizada a janela da cozinha, e sudeste, onde estão as janelas da 
biblioteca e do salão. Os resultados obtidos estão descritos na 

a seguir: 

Fachada
Ângulo

Noroeste Sudeste

α 50º 70º 

β esquerda 50º 45º

γ direita 75º 88º

γ esquerda 50º 60º

Tabela 1 - Ângulos calculados para o projeto dos brises-soleil.

3.1.5. Análise do conforto térmico do espaço interior
Com os modelos prontos e configurados, foi realizado um conjunto de simulações para um 
ano de referência, medindo as condições de conforto térmico no horário das 8h às 22h, 
totalizando 5110 horas em um ano. O período noturno, das 22h às 8h da manhã do dia 
seguinte, foi desconsiderado, pois o edifício é de uso institucional e não residencial.
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3.1.6. Análise da eficiência energética
Graus-hora para aquecimento é um parâmetro climático que pode ser definido como o 
somatório das diferenças de temperatura, quando estas se encontram abaixo de uma 
temperatura base (Tb). Ou seja, quando a temperatura média horária for menor que Tb, 
calcula-se a diferença (Tméd. - Tb), somando-se estas diferenças, hora a hora, para todo o 
ano. E graus-hora de resfriamento utiliza-se o mesmo cálculo, mas para as temperaturas acima 
da temperatura média  

Com as simulações prontas, para um ano de referencia, foi utilizado para sua análise o método 
de graus-hora, tanto para aquecimento quanto para resfriamento. O Conceito de graus-hora, 
segundo a (ASHRAE, 1993 apud Goulart et al. 1997) é estimado tomando-se as temperaturas 
horárias. Devem-se verificar os valores de temperatura hora por hora, durante todo o ano.

O conceito de graus-hora pode ser utilizado para estimar a energia requerida para
refrigeração. É calculado de maneira semelhante à anterior, porém são consideradas as 
temperaturas que excedem uma temperatura base (Tb).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos dados de saída do programa DESIGN BUIDER demonstra, para o caso base
(Gráfico 1), que há uma predominância de desconforto na edificação. O edifício apresenta 
maior desconforto por calor (35,5%) do que por frio (27,6%) durante o ano, totalizando mais 
de 60% de tempo de desconforto. Analisando as estações em separado, temos mais de 75% de 
desconforto por calor durante o verão e mais de 55% de desconforto por frio nos meses de 
inverno. Esses resultados indicam a necessidade de melhoria no projeto, considerando que o 
edifício deverá ser instalado em uma região carente da cidade, diminuindo gastos com 
consumo de energia para climatização e direcionando recursos para ações sociais de 
relevância para a sociedade.

Gráfico 1 - Conforto térmico para o caso base ao longo do ano, no verão e no inverno.

Os primeiros testes foram feitos considerando a alteração dos tamanhos das esquadrias, sem 
proteção solar. Nesse caso, é possível notar que os percentuais de conforto se mantêm 
relativamente estáveis em relação à configuração original, sendo que a maior diferença, de 
apenas 0,4 pontos percentuais, foi alcançada com o uso de janelas grandes (Erro! Fonte de 
referência não encontrada.). Também é possível notar que o desconforto por calor aumenta 
junto com o aumento da área das esquadrias, ao mesmo tempo em que diminui o desconforto 
por frio, porém a variação nos percentuais é pequena. Essa mudança está relacionada ao maior 
ingresso de radiação solar no edifício, propiciada por esquadrias maiores.
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O primeiro tipo de proteção solar testado foi o uso de cortinas. Nesse caso, observamos um 
pequeno aumento na zona de conforto para os três casos, juntamente com a diminuição da 
zona de desconforto por calor (Erro! Fonte de referência não encontrada.). A zona de 
desconforto por frio mantem-se praticamente inalterada. A efetividade das cortinas aumenta 
no modelo com esquadrias maiores, devido à maior área de exposição e consequentemente 
maior área de proteção pelas cortinas. Apesar dos resultados demonstrarem melhora do 
conforto em relação às janelas sem proteção, esses ficam muito próximos dos valores 
encontrados para o caso base.
Com a substituição das cortinas por venezianas, podemos observar um menor percentual de 
conforto, apresentando resultados praticamente iguais aos encontrados nas janelas sem 
proteção (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Podemos notar que a veneziana no caso 
estudado apresenta um beneficio quase nulo em relação ao conforto térmico, não se 
justificando a aplicação de tal elemento na edificação.

O último caso estudado foi a instalação de brises-soleil nos três tamanhos de janela. Nessa 
situação, os índices de desconforto por calor diminuíram, porém aumentaram os níveis de 
desconforto por frio (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Esse resultado deve-se ao 
sombreamento parcial causado pelos brises-soleil durante outros períodos do ano, além do 
verão. Apesar do aumento do desconforto por frio, os brises-soleil se mostraram a melhor 
alternativa entre as simuladas para melhorar o percentual de conforto na edificação nas janelas 
pequenas e grandes. Mesmo assim, a melhora não se mostra significativa a ponto de justificar 
o investimento.

Nos casos da janela média (20% da área do piso) com brises-soleil obteve-se 37,5% de 
conforto e com cortina 37,6%, sendo estes foram os valores máximos de conforto obtidos da 
simulação das treze configurações testadas. Já no caso com janelas grandes (45% do piso) 
sem proteção obteve-se 36,3% de conforto, sendo este o menor percentual de conforto 
encontrado neste estudo.

Gráfico 2 - Conforto térmico considerando diferentes tamanhos de esquadrias e proteções solares.

4.1.Graus hora de aquecimento e resfriamento
No comparativo dos 13 casos estudados, através do método de Graus Hora, podemos notar 
que, quanto maior o tamanho da janela, maior será a necessidade de resfriar o ambiente, com 
pouca influência do tipo de proteção adotado (
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).

Podemos destacar que o uso das cortinas e brises-soleil foram as estratégias de conforto que 
melhor protegeram as esquadrias no verão, causando uma menor demanda de resfriamento. Já 
as venezianas se comportaram muito semelhante à janela sem proteção, deixando o ambiente 
muito quente, causando uma menor demanda de aquecimento.

Gráfico 3 - Graus hora de aquecimento e de resfriamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que, entre os casos testados, os melhores tipos de proteção solar são os 
brises-soleil e as cortinas, uma vez que diminuíram o percentual de desconforto por calor e 
mantiveram os níveis de desconforto por frio estáveis.

Porém, pela pequena diferença dos percentuais de conforto, frio e calor encontrados nos 
diversos casos, podemos concluir que o alto grau de desconforto se deve a outros elementos 
da construção, e não somente as esquadrias. Assim, são necessários outros estudos referentes 
aos demais elementos presentes na edificação para identificar as áreas que devem receber 
maiores investimentos de modo a aumentar a qualidade do Centro Comunitário.

REFERÊNCIAS
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220: Desempenho térmico das 
edificações. Rio de Janeiro, 2005.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Edificações habitacionais 
até 5 pavimentos - desempenho. Rio de Janeiro, 2008.
ASHRAE STANDARD 55. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 2004. 
GOULART, Solange V. G; LAMBERTS, Roberto; FIRMINO, Samanta; Dados climáticos para projeto e 
avaliação energética de edificações para 14 cidades brasileiras. Florianópolis: Núcleo de Pesquisa em 
Construção/UFSC, 1997.
LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência Energética na Arquitetura. 2a edição. São 
Paulo: ProLivros, 2004.
MARTINS, David José; RAU, Sabrina Leal; RECKZIEGEL, Simone; FERRUGEM, Anderson Priebe; SILVA, 
Antonio César Silveira Baptista da. Ensaio sobre a utilização da automação de esquadrias na simulação do 
desempenho térmico de edificações. ENCAC, 2009.
MENDES, N.; WESTPHAL, F. S.; LAMBERTS, R.; CUNHA NETO, J. A. B. Uso de instrumentos 
computacionais para análise do desempenho térmico e energético de edificações no Brasil. ANTAC, 2005.
OLIVEIRA, Liader S.; SILVA, Antônio César S. B. da; CUNHA, Eduardo Grala da. Análise das condições de 
conforto térmico em habitações de interesse social em Pelotas/RS. ENCAC, 2011. 
RTQ-R. Regulamento Técnico da Qualidade de Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de 
Serviços e Públicos. LabEEE. Florianópolis, 2009. 

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0716



RTQ-R. Regulamento Técnico da Qualidade de Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais.
LabEEE. Florianópolis, 2010.

AGRADECIMENTOS
Este trabalho foi realizado com apoio da CAPES e do PROGRAU/UFPel.

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0717


