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Apresentação
Maria Aparecida Hippert
Orlando Celso Longo
Manuela Almeida

O conceito de “desempenho das edificações” tem crescido de importância na atualidade.
Ele diz respeito ao comportamento em uso de uma edificação, e não à prescrição de como os seus
sistemas componentes são construídos; estabelece desta forma, um caminho para a introdução de
inovações.
A necessidade de levar em conta o desempenho, nos novos projetos, levou várias
organizações normativas internacionais a criar sistemas regulatórios que consideram este conceito. O
Brasil se insere neste contexto, e publicou em 2013 a norma NBR 15.575 – Edificações Habitacionais:
desempenho.
Este livro tem por objetivo discutir e aprofundar o estudo do desempenho de edificações,
a partir da visão e da experiência dos autores de cada capítulo. O texto é organizado de forma a
permitir que o leitor tenha acesso de forma lógica e paulatina ao conteúdo. O livro pode também
ser consultado, porém, de forma compartimentada, dependendo da necessidade e do interesse do
leitor. Os capítulos foram elaborados por autores distintos e abordam o tema de desempenho de
maneira a permitir sua leitura isolada, sem comprometer seu entendimento.
De forma a introduzir o tema, o Capítulo 1 apresenta um breve histórico sobre o
desenvolvimento do conceito de desempenho e sua aplicação na construção civil. Tendo em vista a
publicação da NBR 15.575 no Brasil, o Capítulo 2 apresenta o resultado de uma revisão da literatura
que caracterizou as pesquisas nacionais realizadas sobre a norma nos últimos 10 anos. Na sequência,
o Capítulo 3 discute a relação da NBR 15.575 com a qualidade dos materiais de construção e dos
sistemas construtivos. Ainda em relação aos materiais, o Capítulo 4 discute a influência dos agentes
biológicos no desempenho e deterioração dos mesmos. Uma das causas da falta de desempenho
das edificações é a falta de estanqueidade das fachadas, sendo este o tema do Capítulo 5. Com
relação à habitabilidade das edificações, o Capítulo 6 aborda os problemas relacionados ao
desempenho térmico, acústico e de ventilação, segundo as normas internacionais, com destaque
para as exigências de Portugal. No Capítulo 7 o foco está no uso do Building Information Modelling
(BIM) no método de avaliação de sustentabilidade de edifícios SBToolPT-H, adaptado para Portugal.
A eficiência energética é discutida no Capítulo 8, que discorre sobre a rentabilidade das possíveis
intervenções na renovação dos edifícios, com o objetivo de se alcançar edifícios de energia nula.
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O livro, portanto, visa complementar e aprofundar o conhecimento dos profissionais
interessados nas tendências atuais da Indústria da Construção Civil. Por se tratar de um tema de
grande repercussão, espera-se que esta publicação contribua, mesmo que de forma limitada, para o
fortalecimento do conceito de “desempenho da construção”.
Agradecemos a CAPES pela bolsa de pós-doutorado concedida ao primeiro dos organizadores
deste livro, bem como a todos os autores, brasileiros e portugueses, que aceitaram o desafio de
levar adiante este projeto luso-brasileiro, compartilhando seu conhecimento com os leitores.
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DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL:
UM BREVE HISTÓRICO
Maria Aparecida Hippert
Orlando Celso Longo
White José dos Santos1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Introdução
A palavra “desempenho” tem um amplo significado, sendo utilizada de forma coloquial
por toda a sociedade. O consumidor define um nível de desempenho desejado (mesmo que
informalmente) e o compara ao nível obtido. O edifício, como um produto, deve também apresentar
certas características de maneira a “cumprir os objetivos e funções para os quais foi projetado, quando
submetido a determinadas condições de exposição e uso” (BORGES, 2008); ou seja, deve atender às
necessidades dos usuários. Estas devem, portanto, ser identificadas e traduzidas para um conjunto
de atributos de desempenho que, por sua vez, serão convertidos em requisitos de desempenho
aplicados a um conjunto hierárquico do edifício, com suas partes (HATTIS; BECKER, 2001).

Desempenho na construção civil
Embora o conceito de desempenho na construção civil venha sendo discutido na atualidade,
ele não é na verdade novo. Para Silva (2011), este conceito surgiu a partir dos pensamentos de
Gerard Blachère, apresentados na primeira edição de seu livro, intitulado Savoir Bâtir: Habitabilité,
Durabilité, Économie des Bâtiments (Saber Construir: Habitabilidade, Durabilidade, Economia dos
Edifícios).
No contexto histórico mais recente, a avaliação de desempenho na construção de
edificações teve origem na Europa, no período pós-guerra, quando as cidades se viram diante da
necessidade de construir moradias usando tecnologias cujo comportamento em uso, ao longo
do tempo, era desconhecido. A solução encontrada foi a criação de entidades especializadas na
1	Email: aparecida.hippert@ufjf.edu.br, orlandolongo@gmail.com, whitejsantos@gmail.com
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avaliação do desempenho destes sistemas inovadores, antes que estes fossem disponibilizados ao
mercado imobiliário (BECKER, 2002).
Com o intuito de se criar uma estrutura conceitual sobre o desempenho das edificações, a
ser adotada internacionalmente, foi fundado em 1953 o Council International for Buildings (Conselho
Internacional para Edifícios - CIB) (SORGATO et al., 2014). A seguir, foi fundada na Europa em 1960 a
Union Européenne pour L´Agrément Technique dans la Construction (União Europeia para Aprovação
de Técnicas de Construção - UEAtc), com a finalidade de regulamentar os sistemas inovadores
avaliados e utilizados nos territórios dos países membros, além de promover a integração destes
sistemas com o conceito de desempenho (LORENZI, 2013).
No final dos anos 60, Blachère fez uma associação do conceito de desempenho ao
comportamento em uso de um edifício, ao afirmar que “o desempenho de uma edificação pode
ser entendido como seu comportamento em uso ao longo de sua vida útil” (BLACHÈRE, 1969 apud
BORGES, 2008). A partir daí, vários países da Europa e os Estados Unidos da América (EUA), investiram
em estudos com a finalidade de consolidar este conceito.
Tornou-se claro, porém, que o conceito de edificação baseada no desempenho, o Performance
Based Building (PBB), deve ser considerado como uma filosofia geral flexível e uma estrutura dinâmica,
que permitem que vários caminhos igualmente aceitos possam ser tomados para atingir as metas
sociais e organizacionais, destinadas à produção de edifícios seguros, saudáveis e com desempenho
adequado, sem no entanto ditar processos para aquisição de insumos, definições de técnicas
construtivas, métodos gerenciais ou dificultar a inovação (BECKER; FOLIENTE; LEADERS, 2005).
No Brasil, o conceito de desempenho de edificações se desenvolveu a partir da década de
1970, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. O crescimento da indústria da
construção naquela época levou a um forte desenvolvimento da racionalização e da industrialização
da construção civil, com o aparecimento de novos sistemas construtivos como alternativas aos
processos tradicionais até então utilizados (BORGES, 2008).
A aplicação prática do conceito, porém, só aconteceu no início dos anos 80, quando o Banco
Nacional de Habitação contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
para a elaboração de critérios de avaliação de sistemas construtivos inovadores. Posteriormente, em
2000, a Caixa Econômica Federal financiou, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
um projeto para a criação de um sistema de avaliação de sistemas construtivos inovadores baseado
no conceito de desempenho; este projeto levou à publicação da Norma Brasileira de Desempenho
de Edifícios até cinco pavimentos (BORGES, 2008).

Norma brasileira de desempenho de edificações – NBR 15.575
A primeira norma de desempenho instituída no Brasil foi a ABNT NBR 15.220 – Desempenho
térmico de edificações (ABNT, 2003). Esta norma, a partir de parâmetros climáticos brasileiros,
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determina requisitos construtivos de maneira a atender o desempenho térmico para edificações
unifamiliares de interesse social, norteando critérios de qualidade na edificação.
Em 2008, visando a definição de critérios e requisitos de maior abrangência para as
edificações, foi instituída a ABNT NBR 15.575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Esta norma passou por discussões e revisão, sendo publicada em 2013 como ABNT
NBR 15.575 Edifícios habitacionais – Desempenho, sem a restrição anterior quanto ao número de
pavimentos, e com texto mais detalhado e abrangente, direcionada às edificações habitacionais de
qualquer porte.
A NBR 15.575 (ABNT, 2013), conhecida como Norma de Desempenho, focaliza os requisitos
dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso,
e não a prescrição de como os sistemas são construídos. Ela estabelece a obrigatoriedade de
atendimento a requisitos mínimos de desempenho, mas permite a escolha de níveis de desempenho
intermediário e superior, nos quais as exigências a serem atendidas são maiores.
Esta norma reuniu várias normas existentes de diversas áreas, estabelecendo incumbências
solidárias entre todos os intervenientes do processo construtivo. A partir de sua publicação, fez-se
necessária a quebra de muitos paradigmas da cultura da construção civil. Os projetos deveriam
ser elaborados e especificados de maneira a considerar o comportamento dos diversos insumos,
elementos e técnicas construtivas componentes da edificação, que devem proporcionar conforto e
segurança aos usuários ao longo de toda a sua vida útil (ASBEA, 2013; SORGATO et al., 2014).
A base legal para o atendimento às exigências estabelecidas pela Norma de Desempenho
está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que é vedado ao fornecedor
colocar no mercado produtos que não atendam às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) (BRASIL, 1990). Outra exigência legal, no âmbito da contratação de serviços por parte
do poder público, está na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações. Esta
legislação prevê, em seu Art. 12, que nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços
serão considerados, principalmente, a adoção das normas técnicas brasileiras (BRASIL, 1993). Por
isso, a produção habitacional no Brasil precisa, nos dias de hoje, atender obrigatoriamente aos
critérios estabelecidos na Norma de Desempenho NBR 15.575.
Esta norma é formada por seis partes. A primeira apresenta os requisitos gerais que se
aplicam aos edifícios, conforme as exigências dos usuários. As outras cinco partes são referentes a
cada um dos sistemas presentes em uma edificação. As seis partes são:
Parte 1 – Requisitos gerais;
Parte 2 – Requisitos para os sistemas estruturais;
Parte 3 – Requisitos para os sistemas de pisos;
Parte 4 – Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE;
Parte 5 – Requisitos para os sistemas de coberturas;
Parte 6 – Requisitos para os sistemas hidrossanitários.
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As exigências dos usuários, utilizadas para o estabelecimento dos requisitos e critérios
presentes na norma, estão na Tabela 1.
Após 11 anos da publicação de sua primeira versão, a NBR 15.575 começa agora um
novo processo de revisão, com a discussão do seu conteúdo. Começa também a ganhar destaque
a discussão a respeito da sustentabilidade das construções. O setor da construção civil é um dos
responsáveis por um elevado consumo de matéria-prima, energia e água, além da geração de
resíduos. Por causa disto, diversos setores da sociedade têm se mobilizado e passaram a realizar
pesquisas e projetos que permitam obter edificações de qualidade e desempenho, e ao mesmo
tempo reduzam os impactos ambientais.
Neste contexto é que se inserem as discussões apresentadas nos capítulos seguintes.
Tabela 1 – Exigências dos usuários segundo a NBR 15.575
segurança estrutural
Segurança

segurança contra fogo
segurança no uso e na operação
estanqueidade
desempenho térmico
desempenho acústico

Habitabilidade

desempenho lumínico
saúde, higiene e qualidade do ar
funcionalidade e acessibilidade
conforto tátil e antropodinâmico
durabilidade

Sustentabilidade

manutenibilidade
impacto ambiental

Fonte: adaptado de NBR 15.575 (2013)
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NORMA BRASILEIRA DE DESEMPENHO
– NBR 15.575: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DE LITERATURA
Maria Aparecida Hippert
Vitor Dias Lopes Nunes
Sheila Faria
Aldo Ribeiro de Carvalho
Diana Fiori Rubim1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Introdução
A palavra desempenho é utilizada informalmente por toda a sociedade, normalmente
associada a um nível de qualidade desejado comparado a um nível necessário a ser entregue. Para
Borges e Sabattini (2008), na construção civil, esse conceito está ligado à prática de se pensar em
termos de fins e não de meios, de forma a definir os requisitos que a construção deve atender, e não
a forma com a qual deve ser construída.
O conceito de desempenho vem sendo estudado desde a década de 60, contudo até o final
da década de 80 havia apenas análises e estudos conceituais. A partir da década de 90, iniciou-se a
aplicação prática do conceito na concepção e execução de construções (KERN; SILVA; KAZMIERCZAK,
2014;BORGES; SABATTINI, 2008). Em 1992 países europeus como Dinamarca, Holanda, Espanha
e Reino Unido, iniciaram ações e programas que visavam avaliar o desempenho do consumo de
energia das edificações (BOSCH, 2006).
No Brasil, o conceito de desempenho começou a evoluir a partir da década de 80,
principalmente devido aos trabalhos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para o Banco
Nacional da Habitação, e depois para a Caixa Econômica Federal. A discussão avançou nos anos
2000 com o auxílio da Caixa, que financiou um projeto para a criação de um sistema de avaliação de
sistemas construtivos inovadores baseado no conceito de desempenho (BOSCH, 2006; CBIC, 2013).
1	Email: aparecida.hippert@ufjf.edu.br, dias.vitor36@gmail.com, sheilarquiteta@gmail.com, aldo.carvalho@engenharia.ufjf.br, diana.
rubim@engenharia.ufjf.br
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A NBR 15.575 teve a sua primeira versão publicada em 12 de maio de 2008 para edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos, com uma carência de dois anos para discussão pública dos
textos base com toda a cadeia produtiva da construção civil. Porém, em função do grande impacto
da publicação da norma, o prazo foi prorrogado para março de 2012, e em seguida para julho de
2013, quando a norma oficialmente entrou em vigor (KERN; SILVA; KAZMIERCZAK, 2014).
A ABNT NBR 15.575: 2013 – Edifícios Habitacionais – Desempenho, conhecida como Norma
de Desempenho, define os critérios mínimos de desempenho para a edificação habitacional e seus
sistemas, quanto ao seu comportamento em uso. Assim, esta norma pode ser considerada como
um complemento às normas prescritivas, que especificam os meios e não os fins que se deseja
atingir. A norma é constituída de seis partes: (i) Requisitos gerais; (ii) Requisitos para os sistemas
estruturais; (iii) Requisitos para os sistemas de pisos; (iv) Requisitos para os sistemas de vedações
verticais internas e externas; (v) Requisitos para os sistemas de coberturas; e (vi) Requisitos para os
sistemas hidrossanitários (ABNT, 2013).
Cada uma destas partes é dividida em critérios, que têm como base as necessidades dos
usuários para a fase de uso da edificação: (i) segurança (segurança estrutural, segurança contra
fogo e segurança no uso e na operação); (ii) habitabilidade (estanqueidade, desempenho térmico,
desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade
e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico); e (iii) sustentabilidade (durabilidade,
manutenibilidade e impacto ambiental) (ABNT, 2013).
A norma apresenta ainda as incumbências dos intervenientes atuantes no processo de
construção sejam eles incorporadores, projetistas, fornecedores, construtores e usuários (ABNT, 2013).
Neste contexto, este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise bibliométrica dos
estudos realizados sobre a norma brasileira de desempenho a partir de uma revisão sistemática da
literatura (RSL), de modo a traçar um panorama da produção científica brasileira relativa à ABNT NBR
15.575, desde a publicação da sua primeira versão em 2008.
Estudos anteriores utilizaram a análise bibliométrica e a RSL para analisar a produção
científica brasileira relacionada a temas do setor da construção civil. Machado, Ruschel, Scheer (2016)
levantaram os trabalhos de Modelagem da Informação da Construção (BIM) no país. Kowaltowski
et al. (2015) abordaram o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. Vasconcelos et al. (2013)
trataram dos requisitos dos clientes do mercado da construção civil. Pithan et al. (2005) fizeram uma
caracterização da produção científica sobre gestão e economia da construção.

Metodologia
As revisões sistemáticas se apresentam mais abrangentes com questões específicas
e protocolos verificáveis e replicáveis por outros pesquisadores (GALVÃO; PEREIRA, 2014). Ela
identifica, seleciona e avalia de modo crítico, trabalhos relevantes ao estudo proposto. Isto possibilita
o entendimento do contexto no qual a pesquisa está inserida (RANDOLPH, 2009).
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A RSL foi proposta com o objetivo de identificar, classificar e analisar os trabalhos referentes
à norma NBR 15.575 de maneira a responder à questão motivadora da pesquisa: “qual o panorama
da produção científica referente à norma NBR 15.575 desde a sua primeira publicação?”.
De modo a responder à questão motivadora e central da pesquisa, foram planejadas
questões a serem respondidas a partir da análise da amostra determinada:
•
Como os estudos sobre a norma se distribuem ao longo do tempo?
•
Quais os principais temas abordados?
•
Em quais Instituições mais se tem estudado a norma?
•
Quais palavras chaves são apresentadas nos trabalhos?
•
Quais os métodos utilizados na pesquisa?
O primeiro passo a se adotar no protocolo a ser seguido refere-se à definição das palavras
chaves ou termos descritores. O termo de busca utilizado foi: “NBR 15575” ou “NBR 15.575”. Ele foi
definido após observação inicial da diferenciação do termo com e sem ponto. O recorte temporal
considerado foi de 2008 a 2018, tendo em vista que a primeira versão da norma foi publicada em
2008.
Uma vez que a ABNT NBR 15.575 é uma norma brasileira, esperava-se que as pesquisas
sobre o tema tivessem sido realizadas em universidades brasileiras, e publicadas em periódicos
nacionais. Portanto, a identificação dos estudos foi feita nas bases de dados: (i) periódicos CAPES; (ii)
no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES; (iii) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD); (iv) InfoHab e (v) Google Académico.
Considerou-se, ainda, a determinação dos tipos de publicações a serem buscadas: Artigos
de periódicos, Artigos de congressos e Dissertações de mestrado e Teses de doutorado. Importante
ressaltar que os trabalhos a serem considerados devem permitir acesso integral aos seus conteúdos.
Após a aplicação dos descritores nas bases de dados selecionadas atingiu-se um conjunto
de estudos que foram arquivados. Seguindo o protocolo estabelecido realizou-se a análise dos títulos
e resumos dos estudos com a aplicação dos filtros (critérios estabelecidos).
Inicialmente considerou-se que na análise inicial o título deveria conter o termo NBR 15.575
em todas as suas possibilidades (com ponto, sem ponto, com “NBR” ou sem ou, ainda, “Norma de
desempenho”) ou temas que se relacionassem de modo direto às exigências dos usuários presentes
na norma: segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação,
estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene
e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico, durabilidade,
manutenibilidade e impacto ambiental. Além destes foram ainda considerados trabalhos que
tratavam a NBR 15.575 de maneira mais ampla como sua aplicabilidade nas empresas, incumbências
dos intervenientes, processo de projeto, etc.
Para os trabalhos de interesse foi realizada a análise dos resumos. Nesta etapa os trabalhos
deveriam apresentar relação direta com o tema pesquisado (NBR 15.575) e foram classificados
segundo os requisitos dos usuários presente na norma, conforme anteriormente descrito.
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Na etapa de extração dos dados, foram considerados: Título, Ano de publicação, Tipo de
publicação, Tema, Instituição de Ensino, Palavras chave e Metodologia. Vale lembrar que, no caso
de artigos com múltiplos autores a Instituição de Ensino foi considerada apenas uma vez, salvo em
caso de cooperação institucional. Quando possível as metodologias foram classificadas segundo Gil
(2008) e Prodanov e Freitas (2013), do contrário foi considerada a definição dada pelos próprios
autores dos trabalhos. Além disso, as palavras chave foram reproduzidas fielmente, com exceção
dos termos relacionados à ABNT NBR 15.575, como por exemplo: NBR 15575, NBR 15.575, ABNT
NBR 15575 e outras variações, que foram agrupadas num único termo.

Resultados e discussão
As buscas nas bases de dados resultaram em um total de 1342 fontes bibliográficas, que
obedeceram aos critérios estabelecidos. O Google Acadêmico gerou 976 trabalhos (cerca de 73% dos
resultados) (Tabela 1). Do total de arquivos, 1176 estavam disponíveis para download. Os arquivos
não disponíveis foram excluídos da RSL. Nessa etapa, cabe destacar que a base de dados do Catálogo
de Teses e Dissertações da Capes teve um grande índice de perdas de trabalhos. Do resultado de 154
trabalhos somente 103 estavam disponíveis (cerca de 33%).
Tabela 1- Resultados obtidos por base de dados
Base de dados

Data da pesquisa

Periódicos CAPES

No. Artigos
Encontrados

Disponíveis

31/Ago/2018

70

61

Infohab

23/Ago/2018

66

62

BDTD

01/Set/2018

76

76

Catálogo CAPES

31/Ago/2018

154

103

Google Acadêmico

17/Out/2018

976

874

1342

1176

Total
Fonte: Autores (2019)

Após a aplicação dos filtros percebeu-se que os arquivos do Google Acadêmico tiveram um
alto índice de descarte a partir da leitura dos títulos, o que se tornou ainda maior na etapa de análise
do resumo (Tabela 2). Os trabalhos do Periódicos CAPES tiveram um grande número descarte após a
leitura dos resumos. Assim, após a aplicação dos filtros a base de dados composta e analisada neste
trabalho foi reduzida a 329 estudos. Na Figura 1 é possível observar a evolução do número de trabalhos
ao longo dos anos. Observa-se que ouve um crescimento expressivo a partir de 2013 até atingir um
patamar estável nos anos 2015, 2016 e 2017. A redução do número de publicações em 2018 talvez
possa ser explicada em virtude dos dados haverem sido coletados no segundo semestre desse ano.
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Tabela 2 - Evolução das referências por base de dados
Periódicos
CAPES

Catálogo
CAPES

InfoHab

BDTD

Google
Acadêmico

Total

Resultados

70

154

66

76

976

1342

Disponíveis

61

103

62

76

874

1176

Após Remoção dos Repetidos

61

100

59

36

798

1054

Filtro 1 -Títulos

53

97

53

36

415

654

Filtro 2 - Resumo

23

90

45

36

135

329

Fonte: Autores (2019)
Figura 1- Distribuição dos trabalhos ao longo do tempo

Fonte: Autores (2019)

Classificando os trabalhos por tipo de publicação, de maneira a facilitar a análise obtevese: 121 artigos de congresso, 72 artigos de periódicos, 129 dissertações de mestrado e 7 teses de
doutorado.

ARTIGOS DE CONGRESSOS
A Figura 2 apresenta a evolução do número de publicações relacionadas à NBR 15.575
ao longo dos anos em anais de congressos. Observa-se que o tema começou a ser abordado no
ano de 2009 havendo um aumento do número de publicações após a entrada em vigor da norma
em 2013 tendo atingido seu ápice nos anos de 2015 e 2016, que apresentaram 25 e 26 trabalhos,
respectivamente.
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Figura 2 - Evolução do número de artigos de congressos ao longo dos anos

Fonte: Autores (2019)

Dentre esse volume total de publicações um fator importante a se analisar é a separação
dos temas de acordo com os requisitos da norma (Figura 3). Observa-se que 52 trabalhos (43%) estão
relacionados com desempenho térmico, enquanto 22 (18%) com desempenho acústico e outros 22
(18%) podem ser enquadrados como requisitos gerais.
Figura 3 - Temas dos artigos publicados em anais de congressos

Fonte: Autores (2019)

Mais um aspecto de interesse identificado nos anais de congressos é o resultado do
mapeamento das instituições de ensino às quais os trabalhos estão vinculados (Figura 4). Observase que, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se destacam como instituições com maior número de
publicações de um total de 54 instituições. As 6 instituições com maior número de publicações estão
relacionadas a 52 (43%) dos artigos de congressos.
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Figura 4 - Instituições de ensino vinculadas aos artigos de congresso

Fonte: Autores (2019)

Na Figura 5 apresentam-se as metodologias utilizadas nos trabalhos. Há um destaque para
a simulação computacional, que está muitas vezes vinculada ao desempenho térmico, seguido por
pesquisa experimental e estudo de caso.
Figura 5 - Metodologias utilizadas nos artigos de congresso

Fonte: Autores (2019)

Por fim foram encontrados 227 termos diferentes utilizados nas publicações de congressos
como palavras-chave. Na Figura 6 pode-se observar um recorte das palavras-chave mais citadas,
com destaque para as variações terminológicas relacionadas à ABNT 15.575, desempenho térmico
e desempenho.
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Figura 6 - Palavras-chave mais utilizadas nos artigos de congresso

Fonte: Autores (2019)

ARTIGOS DE PERIÓDICOS
A Figura 7 apresenta a evolução do número de publicações relacionadas a Norma de
desempenho ao longo dos anos em periódicos. Observa-se que a abordagem teve início no ano
2010, havendo um aumento substancial de publicações após a norma entrar em vigor em 2013.
Figura 7 - Evolução do número de publicações em periódicos ao longo dos anos

Fonte: Autores (2019)

Quanto aos temas abordados pelos artigos de periódicos (Figura 8), há destaque para o
desempenho térmico, com 23 trabalhos representando cerca de 32% da amostra, seguido de
desempenho acústico e requisitos gerais com 15 trabalhos cada (21%). Estes valores são semelhantes
aos encontrados nos artigos de congresso.
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Figura 8 - Temas dos artigos publicados em periódicos

Fonte: Autores (2019)

Em seguida destacam-se as instituições de ensino às quais os trabalhos estão vinculados.
Têm-se na Figura 9 que a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) apresenta um maior
número de publicações (14). A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) surge em seguida
com 10 publicações. Foram identificadas 44 instituições Nacionais e Internacionais sendo que as 2
instituições mais citadas estão associadas a 33% dos artigos publicados em periódicos.
A Figura 10 apresenta as metodologias utilizadas nos artigos de periódicos. Estudo de
caso se destaca em 25 dos trabalhos e simulação computacional em 16. A utilização de estudo de
caso pode estar associada ao fato de que o conhecimento da norma ser ainda recente no mercado
brasileiro, sendo recomendada a sua utilização para a pesquisa de fenômeno contemporâneo,
conforme apontado por GIL (2008).
Figura 9 - Instituições vinculadas com mais artigos de periódicos

Fonte: Autores (2019)
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Figura 10 - Metodologia dos trabalhos publicados em periódicos

Fonte: Autores (2019)

Por fim, foram encontrados 180 termos utilizados como palavras chaves em artigos
publicados em periódicos. Na Figura 11 pode-se observar um recorte das palavras-chave mais citadas,
com destaque para as variações terminológicas envolvendo a ABNT 15.575 (grupo NBR 15.575),
desempenho térmico e acústico e norma de desempenho. Esses resultados são semelhantes aos
encontrados nas publicações de anais de congressos, com exceção do desempenho acústico.
Figura 11 - Palavras-chave mais utilizadas

Fonte: Autores (2019)

TESES E DISSERTAÇÕES
Foram identificadas 7 teses de doutorado e 129 dissertações de mestrado nos últimos 10
anos. Na Figura 12 pode-se observar a distribuição dos trabalhos ao longo dos anos. Houve um
crescimento a partir do ano de 2013, semelhante aos artigos de periódicos e de congressos.
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Figura 12 - Número de titulações relacionadas a norma de desempenho ao longo do ano

Fonte: Autores (2019)

Na Figura 13 é possível identificar os temos abordados nas teses e dissertações. Desempenho
térmico apresenta-se em destaque, com 46 trabalhos representando 34% da amostra, seguido por
requisitos gerais com 33 trabalhos (24%) e desempenho acústico com 26 (19%).
Figura 13 - Temas das teses e dissertações

Fonte: Autores (2019)

Foram identificadas 43 instituições de ensino vinculadas aos trabalhos de mestrado e
doutorado. Observa-se na Figura 14 as instituições que mais forneceram titulações. Dentre as 10
instituições listadas 8 são públicas e apenas 2 são particulares, a UNISINOS e a Mackenzie. A USP se
destaca com 14 titulações de mestres e doutores, UFMG com 13, UFSM com 11 e UFSC com 9, num
total de 47 trabalhos representando 35% da amostra analisada.
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A Figura 15 apresenta a metodologia utilizada nos trabalhos, que, em geral, se concentram
em uma abordagem mais prática, assim como no casos de artigos de congresso e periódicos. A
metodologia de pesquisa mais utilizada foi a pesquisa experimental e simulação computacional com
35 e 32 trabalhos, seguido pelo estudo de caso com 28.
Figura 14 - Instituições que mais forneceram titulações

Fonte: Autores (2019)
Figura 15 - Metodologia utilizada em teses e dissertações

Fonte: Autores (2019)

Por fim foram mapeados 325 diferentes termos utilizados como palavras-chave. A Figura 16
apresenta um recorte das mais utilizadas, tendo destaque novamente para os termos relacionados
com as variações terminológicas para NBR 15.575, desempenho térmico e desempenho.
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Figura 16 - Palavras chaves mais utilizadas

Fonte: Autores (2019)

DISCUSSÃO
A distribuição dos trabalhos ao longo do tempo, em todos os grupos, demonstrou um
crescimento das pesquisas relacionadas à NBR 15.575 alavancadas, possivelmente, pela sua
publicação em 2013. O ano de 2017 (último ano completo inserido na RSL) apresentou o ápice de
publicações de dissertações (28) e de artigos de periódicos (18) sobre o tema. Supõem-se, pelos
resultados no geral, que as dissertações, muitas vezes, não estão sendo convertidas em artigos de
periódicos, o que diminui a veiculação dos resultados das pesquisas, uma vez que os artigos são a
maior fonte de informação da comunidade acadêmica.
Em relação aos temas dos trabalhos, é possível verificar uma predominância em termos
de desempenho térmico e acústico, representando cerca de 59% das publicações. Estes requisitos
se relacionam mais diretamente aos projetistas que através da realização de simulações estudam o
desempenho previsto para o edifício em função das soluções propostas para os projetos.
Dos temas relacionados aos usuários tem-se a manutenabilidade. Porém, embora seja
necessária a realização da manutenção para o alcance previsto de desempenho para o projeto,
poucos são ainda os trabalhos que vem discutindo esta temática (cerca de 4%), de maneira geral,
através da realização de estudos de caso.
Na categoria de trabalhos definidos como gerais, também apresentam uma quantidade
expressiva, sendo cerca de 22%, estando aí incluindos os trabalhos que abordam a implantação da
Norma. Por outro lado, muitos requisitos foram pouco abordados e nenhum trabalho relacionou
saúde, higiene e qualidade do ar.
Em relação às instituições de ensino vinculadas às publicações, observa-se uma pequena
semelhança entre os resultados encontrados entre teses e dissertações e artigos de congressos.
No estudo das palavras-chave dos quatro tipos de publicações identificou-se um universo
disperso de termos. Inclusive, apresentando diversas maneiras de representar a ABNT NBR 15.575,
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como foi observado desde a fase de definição do termo de busca desta pesquisa. Contudo, como
esperado, as palavras chave mais citadas envolvem a norma, desempenho e desempenho térmico.

Considerações finais
A NBR 15.575 estabelece requisitos e critérios de desempenho de edificações, para que
sejam atendidas as exigências dos usuários. Este trabalho traçou um panorama da produção científica
brasileira relativa à ABNT NBR 15.575, através de uma análise bibliométrica dos estudos realizados
sobre a norma de desempenho brasileira, disponíveis nas bases de dados Periódicos CAPES, Catálogo
de Teses e Dissertações da CAPES, BDTD, InfoHab e Google Académico.
A RSL se mostrou um metodologia eficaz para a delimitação de um tema, levando de um
contexto global para resultados mais específicos. A sequência de passos bem definida e estruturada
diminui a subjetividade das revisões tradicionais. Neste trabalho, a RSL resultou em 329 trabalhos,
os quais foram agrupados por tipos de publicação para a análise bibliométrica em 129 dissertações
de mestrado, 121 artigos de congresso, 72 artigos de periódicos e sete teses de doutorado.
Ao final deste estudo, percebe-se que há uma quantidade significativa de pesquisas
relacionadas à norma de desempenho na comunidade acadêmica. A base de dados estabelecida
permite, através da análise de conteúdo dos trabalhos nela contida, entender o que vem sendo
discutido na academia sobre a Norma. Além disto, permite identificar temas pouco estudados,
direcionando para pesquisas futuras.
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Introdução
O conceito de desempenho geralmente remete a uma expectativa de qualidade (KERN;
SILVA; KAZMIERCZAK, 2014) ou para caracterizar que determinado produto deve apresentar certas
propriedades que o capacitem para cumprir sua função quando sujeita a certas ações (SOUZA, 1983).
Foi efetivamente empregado no período da Segunda Guerra Mundial na fabricação de produtos
utilizados na indústria bélica para atendimento de exigências relacionadas à segurança estrutural
(BORGES; SABBATINI, 2008).
Trazendo este conceito para o contexto da construção civil, o desempenho avalia o
comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas buscando atender às exigências dos
usuários. Estas exigências são traduzidas em requisitos, relacionados com a qualidade desejada, e
em critérios e premissas claramente mensuráveis NBR 15.575 (ABNT, 2013). Diante disto, percebese que o uso de ferramentas de gestão e controle como as que integram o Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é primordial para garantia da qualidade dos
materiais na especificação, compra e recebimento e na execução dos serviços.
Neste capítulo são apresentados os aspectos relevantes da aplicação da Norma de
Desempenho considerando-se os materiais e os sistemas construtivos através da definição de
premissas a serem seguidas nas etapas de projeto, aquisição de materiais, execução e manutenção
de edifícios.
1	Email: julianadcss@gmail.com, whitejsantos@gmail.com
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Norma de desempenho das edificações – NBR 15.575
A Norma de desempenho das edificações, NBR 15.575 de 2013 tem como foco principal
o atendimento às exigência dos usuário de edifícios habitacionais e seus sistemas quanto ao seu
comportamento em uso durante a vida útil (ABNT, 2013).
O desempenho é concebido por meio de um processo desafiador, que segundo Borges
(2008) busca a definição de critérios, requisitos e métodos de avaliação de forma a definir a
possibilidade da mensuração do seu cumprimento de maneira objetiva, técnica e economicamente
viável. Tais critérios estão graduados em três níveis: mínimo, intermediário e superior, sendo o nível
mínimo de desempenho uma exigência de atendimento para todos os critérios independente dos
materiais e métodos construtivos utilizados (ABNT, 2013; ASBEA, 2013; SOUZA; KERN; TUTIKIAN,
2018).
A norma é composta de seis partes que realizam considerações distintas para cada elemento
ou etapa do processo construtivo. Estas partes são: requisitos gerais, sistemas estruturais, sistemas
de pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE, sistemas de coberturas,
sistemas hidrossanitários. As exigências dos usuários, definidas pela Norma de Desempenho
compreendem treze modalidades subdividas em três categorias distintas: segurança, habitabilidade
e sustentabilidade.
A Figura 1 mostra de maneira esquematicamente as modalidades de desempenho
abordadas de maneira direta em cada uma das seis partes da norma. A maneira como é possível
definir critérios quantitativos para atender a uma demanda qualitativa e subjetiva na visão dos
usuários, passa pela verificação ao cumprimento de requisitos estabelecidos em normas prescritivas
aliados à parâmetros determinados na norma de avaliação do desempenho. O uso da metodologia
de análise de desempenho exige, segundo Kern, Silva, Kazmierczak (2014), o esforço de projetistas,
construtores, fornecedores e fiscalização do poder público, além de outros diferentes agentes da
cadeia da construção. Dentre os métodos de avaliação empregados para atendimento à Norma
de Desempenho podem ser destacados: análises de projeto, ensaios laboratoriais, protótipos e
simulações computacionais (ABNT, 2013; ASBEA, 2013). Um resumo esquemático da estruturação
da norma é apresentado na Figura 2.
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Figura 1 - Partes da NBR 15.575 versus a modalidades de desempenho

Fonte: adaptado de NBR 15.575 (ABNT, 2013)
Figura 2 - Resumo esquemático da estruturação da Norma

Fonte: adaptado de ASBEA (2013)
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Segundo a definição da NBR 15.575 (ABNT, 2013) as normas prescritivas definem requisitos
com base no uso consagrado de produtos ou procedimentos buscando o atendimento ao usuário de
maneira indireta. Já as normas de desempenho são elaboradas com objetivo de, por um lado, incentivar
e balizar o desenvolvimento tecnológico e, por outro lado, orientar e avaliação da eficiência técnica
e econômica das inovações tecnológicas. A Norma de Desempenho insere o elemento qualidade
aos edifícios entregues aos usuários. Apresenta preocupações com a eficiência, o desempenho,
a manutenibilidade, a expectativa de vida útil e a sustentabilidade para o desenvolvimento dos
empreendimentos (ASBEA, 2013).
A norma tem o foco nos resultados desejados e seu atendimento apresenta um alto nível de
complexidade com critérios que se inter-relacionam de acordo com a função ou parte da edificação a
ser projetada e construída. Ampla em escopo tem seu atendimento fortemente atrelado à observação
das exigências já estabelecidas por normas prescritivas existentes apesar de trazer uma abordagem
diferenciada (SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018). De acordo com (ALMEIDA; REINALDO; SILVA, 2016)
a especificação de materiais e sistemas construtivos buscando atender aos requisitos da Norma de
Desempenho é feita por meio da definição de métodos claros bem especificados, no entanto, não
é tarefa fácil, pois envolve agentes com interesses divergentes em muitos casos, incluindo nesta
discussão além de considerações técnicas e econômicas, aspectos de natureza política.
Segundo Gibson (1982) a avaliação de desempenho pode ser um processo bastante oneroso.
Outras dificuldades observadas no processo de implementação da NBR 15.575 (ABNT, 2013) são a
escassez de bibliografia nacional acerca do tema, desconhecimento da norma e das exigências de
projeto, além da pouca integração entre disciplinas de projeto e suas atividades correspondentes
(COTTA; ANDERY, 2016; SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018). No entanto, após a publicação da Norma
de Desempenho, surgiram alguns documentos (ASBEA, 2013; MCIDADES, 2018b; INOVACON;
COOPERCON-CE; SINDUSCON-CE, 2016; SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL MG; SINDISCON-MG,
2016), especificações e guias orientativos, para auxílio na leitura e melhor entendimento dos
requisitos propostos.

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat - PBQP-H
O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, PBQP-H é um programa
que foi instituído no ano de 1998 a partir da publicação da Portaria nº134 (BRASIL, 1998) com o
propósito de difundir os conceitos de qualidade, gestão e organização nas empresas da construção
civil (HONDA, 2011). Atualmente, tem atuação nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura
urbana. Sua meta principal é organizar o setor da construção civil quanto à melhoria da qualidade
da habitação e a modernização produtiva. Possibilitando assim a criação de um ambiente de
isonomia competitiva, que propicie soluções de melhor qualidade e com menor custo. Tem-se como
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consequência a otimização do emprego de recursos públicos e aumento da competitividade no
setor (BRASIL, 1998).
No plano institucional, o PBQP-H se vincula atualmente ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, criado em 2019 a partir da fusão entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério
das Cidades. Está integrado à Secretaria Nacional de Habitação (SNH). Também participam do
programa outras entidades que representam variados segmentos da cadeia produtiva da construção.
Caracteriza-se por uma parceria entre organizações públicas e privadas que se articulam de maneira
a preservar a transparência das discussões baseadas, fundamentalmente no conhecimento técnico,
respeitando características regionais assegurando a participação da sociedade civil.
A dinâmica do PBQP-H foi estruturada a partir de um modelo matricial que pode contar
com a criação ou extinção de diversos programas de acordo com as necessidades identificadas.
Atualmente o PBQP-H conta com três projetos principais sendo que cada projeto tem o objetivo
de, dentro do contexto da qualidade e produtividade na construção, contribuir para a solução de
um problema específico, promovendo dessa forma, o desenvolvimento do Programa. São eles:
Sistema de avaliação de conformidade (SiAC) que tem como objetivo avaliar a conformidade dos
sistemas de gestão da qualidade de empresas atuantes no setor de serviços e obras; Sistema de
Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) que tem como
finalidade qualificar as empresas que fabricam, importam e distribuem materiais, componentes e
sistemas construtivos; e Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e Sistemas
Convencionais (SiNAT) com o propósito de avaliar produtos convencionais e inovadores utilizados
nos processos de construção, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias além de orientar
produtores, fabricantes e construtores quanto aos requisitos e critérios de desempenho aplicáveis
aos produtos, processos ou sistemas, explicitando-os em documentos técnicos.

Materiais
Segundo Isaia (2007) a Ciência dos Materiais é um campo que estuda a natureza dos
materiais considerando sua estrutura interna, propriedades e comportamento. Já a Engenharia
dos Materiais se ocupa de seu desenvolvimento, preparação, processamento e aplicação útil por
meio do emprego de todo o conhecimento científico e empírico inerentes. Outro campo destacado
pelo autor é o da Ciência e Engenharia do Meio Ambiente que atua na obtenção dos materiais no
ambiente. A interface entre estas disciplinas está relacionada à destinação do material após o uso
considerando sua reutilização ou descarte. Buscam ainda, em suas respectivas áreas de conhecimento,
o desenvolvimento de tecnologias que tornem todo este processo envolvendo o ciclo de vida dos
materiais cada vez mais eficientes. O autor indica que o conceito de eficiência no desenvolvimento
de produtos considera a redução na utilização de recursos naturais, de energia e de emanação de
gases nocivos para a atmosfera. Considera-se ainda, a possibilidade de seu reaproveitamento ou
correto descarte de modo a reduzir os impactos no meio ambiente.
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Os profissionais da construção devem buscar o domínio do conhecimento acerca de
materiais e técnicas construtivas empregadas por meio de planejamento, projetos integrados e
seleção dos insumos e técnicas construtivas. Devem considerar os conceitos adquiridos a partir de
sua formação e experiência profissional aliadas a um processo de aperfeiçoamento constante e cada
vez mais dinâmico. Este procedimento permite a concepção de construções que apresentem ao
longo de sua vida útil um desempenho adequado, isento de patologias e imune de condições que
as levem ao colapso. A escolha dos materiais e soluções a serem empregadas em suas diversas
demandas devem ser tomadas na fase de projeto (ABNT, 2013; ASBEA, 2013; COTTA; ANDERY, 2016;
ISAIA, 2007; VIVAN et al., 2016).
Em resumo, a escolhas dos materiais e processos empregados na construção civil deve
considerar os seguintes aspectos:
•
conhecimento das ciências matemáticas e naturais;
•
variável custo;
•
compreensão da demanda a ser atendida com a determinação das propriedades
requeridas em cada caso;
•
conhecimento a respeito das características dos materiais e técnicas disponíveis para
atendimento às demandas identificadas;
•
conhecimento técnico científico do profissional associado à sua experiência
acumulada e a um processo de atualização permanente;
•
questões ambientais ligadas ao consumo de energia, poluição e descarte dos
materiais.
A busca pela inovação no desenvolvimento de produtos utilizados em construções
considerando melhor eficiência energética e sua reutilização é o foco do trabalho desenvolvido
por Pacheco-Torgal (2014). Estes conceitos de sustentabilidade baseiam-se no desenvolvimento de
atividades relacionadas ao setor utilizando materiais reciclados e com o emprego de cada vez menos
recursos materiais e energéticos no processo de construção e durante toda a vida útil da edificação
com a adoção das seguintes ações (ISAIA, 2007; MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2019):
•
aperfeiçoamento dos projetos com uma mudança conceitual na arquitetura
convencional buscando soluções de construções mais flexíveis;
•
utilização de materiais locais, pouco processados, não tóxicos, potencialmente
recicláveis, culturalmente aceitos, com conteúdo reciclado e com maior eficiência energética;
•
otimização do consumo de energia das edificações construídas por meio de sua
adequação ao clima local, viabilizando a utilização de condições de iluminação e climatização
naturais, utilização de energia solar, eólica e fotovoltaica;
•
previsão de sistemas para utilização de águas pluviais e de dispositivos economizadores
de água além do tratamento adequado do esgoto gerado;
•
aumento da durabilidade das construções por meio de ações que visem melhorar o
seu desempenho como um todo e a utilização do manual de operação e manutenção;
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•
diminuição da geração de resíduos por meio da utilização de materiais renováveis ou
recicláveis.
Algumas destas ações vão de encontro a conceitos trazidos pela Norma de Desempenho
das Edificações NBR 15.575 (ABNT, 2013) que, quanto aos materiais empregados nas construções,
estabelece que cabe aos seus respectivos fornecedores a comprovação da qualidade de seus produtos
em atendimento a requisitos indicados em normas prescritivas específicas. Esta comprovação deverá
ser devidamente documentada sendo parte integrante do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ)
adotado no empreendimento contendo a indicação clara e objetiva de todo o fluxo daquele insumo
na dinâmica operacional de sua utilização possibilitando seu rastreamento ao longo de toda a vida
útil da edificação. Os modos de comprovação da qualidade destes insumos são diversos:
•
participação e qualificação do produto no projeto SiMaC do PBQP-H;
•
participação e qualificação do produto em programas para certificação e
acompanhamento da qualidade gerenciados pelo INMETRO;
•
emissão de laudos comprobatório da qualidade referentes aos lotes dos produtos
adquiridos fornecidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO;
•
emissão de laudos fornecidos por laboratórios não acreditados pelo INMETRO
considerando a gestão dos riscos implicados neste tipo de contratação.
No caso das construtoras, comprova-se o desempenho dos materiais com a elaboração e
aplicação da Ficha de Verificação de Material (FVM) que exige os documentos acima elencados e
ainda indicam os procedimentos de inspeção necessários no momento do recebimento de modo a
assegurar a conformidade dos materiais como: vistoria visual para detecção de falhas, os laudos dos
lotes recebidos; lacre de acordo com nota fiscal, quantidade de comprada versus a recebida, entre
outros.
O regimento SiAC determina que a aquisição de produtos e a contratação de serviços devem
ser asseguradas pelas empresas construtoras, em conformidade com os requisitos estabelecidos
pelo SGQ. Tais requisitos tem abrangência sobre a compra de materiais controlados e a contratação
de serviços de execução controlados, de serviços laboratoriais, serviços de projeto e de engenharia
e a locação de equipamentos que a empresa construtora considere críticos no atendimento às
exigências dos clientes (MCIDADES, 2018a).
O projeto SiMaC é operacionalizado por meio dos Programas Setoriais da Qualidade (PSQs)
que segundo o MCIDADES (2017), são programas de adesão voluntária por parte das empresas onde
entidades representativas de determinados setores da Construção Civil desenvolvem um conjunto de
atividades envolvendo o apoio ao aprimoramento da normalização técnica brasileira além de ações
que promovam o combate à não conformidade técnica dos produtos. Os PSQs têm abrangência
nacional e são únicos para cada família de produtos-alvo sendo que a participação é estendida para
qualquer empresa atuante nos setores já contemplados pelo programa. É importante ressaltar
que, no âmbito dos PSQs, as avaliações realizadas não se restringem aos produtos das empresas
participantes. Contribuem ainda para aumentar a qualidade e a produtividade no setor e estimular
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a evolução e a inovação tecnológica dos insumos, combatendo desta forma às não-conformidades
técnicas dos materiais e componentes utilizados na construção civil (MCIDADES, 2017).
Atualmente, existem mais de 200 materiais de 26 segmentos na indústria utilizados na
construção civil, organizados em PSQs. Muitos destes segmentos já ultrapassam o índice de 90%
de conformidade, promovendo um cenário de crescente isonomia competitiva em seu campo de
atuação. A relação das empresas e produtos em conformidade ou não conformes é apresentada
periodicamente nos Relatórios Setoriais, documentos elaborados pelas Entidades Gestoras Técnicas
(EGT) responsáveis por cada PSQ. Com isso, o SiMaC se propõe a transformar o cenário de desperdício,
baixa produtividade, poluição urbana e déficit habitacional (MCIDADES, 2017; MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2019).
Os produtos-alvos não participantes dos PSQs poderão ter sua qualidade comprovada por
meio da certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), por
Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. O SBAC é um sub-sistema
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) criado pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) com o intuito
de desenvolver e coordenar as atividades de avaliação da conformidade em seu âmbito. Atualmente,
no segmento de Construção Civil disponibiliza a consulta de certificados para mais de 1.100 produtos
com conformidade avaliada acompanhada pelo programa (INMETRO, 2019).
Produtos não participantes dos PSQs ou sem certificação no âmbito do SBAC poderão ainda
ter sua qualidade comprovada por meio da avaliação por ensaios de lote, conforme a norma de
especificação ou conforme a NBR 15.575 (MCIDADES, 2018b).

Sistemas construtivos
Os procedimentos construtivos contemporâneos devem buscar oferecer habitações de
qualidade e duráveis, que atendam a requisitos de desempenho em uso. Este objetivo é alcançado
na medida em que estes conceitos são observados em todas as etapas do processo desde os mais
iniciais como estudos de viabilidade e aquisição do terreno até as etapas mais avançadas como a
execução de procedimentos de manutenção apresentados no manual disponibilizado aos usuários
da edificação (COTTA; ANDERY, 2016).
O projeto SiNAT é uma iniciativa de mobilização da comunidade técnica nacional, com o
objetivo de avaliar novos produtos utilizados nos processos de construção buscando o aumento
da competitividade do setor produtivo, estímulo à inovação tecnológica com diminuição do risco
de insucesso de processos inovadores. Outro objetivo é o de orientar produtores, fabricantes e
construtores quanto aos requisitos e critérios de desempenho aplicáveis aos produtos, processos
ou sistemas, explicitando-os em documentos técnicos como: Fichas de Avaliação de Desempenho
(FADs) para sistemas convencionais e Documentos de Avaliação Técnica (DATecs) para produtos e
sistemas inovadores. As FADs e os DATecs são documentos que contém os resultados da avaliação
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técnica considerando condições de execução/operação, uso e manutenção realizadas para produtos
convencionais e inovadores respectivamente.
A concessão destes documentos é feita de forma descentralizada a partir de procedimentos
definidos no Regimento do SiNAT e calcada em avaliações técnicas realizadas por Instituições
Técnicas Avaliadoras (ITA´s). O SINAT é proposto para harmonizar procedimentos de avaliação para
novos produtos e técnicas utilizados nas construções além de suprir, provisoriamente, lacunas da
normalização técnica prescritiva, ou seja, para avaliar produtos não abrangidos por normas técnicas
(MCIDADES, 2016).
Os DATecs têm caráter provisório com prazo de validade de 2 anos sendo submetidos a
auditorias técnicas periódicas podendo ser revogados ou renovados conforme critérios definidos no
regimento do SiNAT. À empresa detentora do DATec é concedida a exclusividade sobre o direito de
produção ou comercialização daquele produto, processo ou sistema. Atualmente já foram emitidos
36 DATecs sendo que deste total, 12 documentos estão dentro do prazo de validade, 23 estão
vencidos e 1 se encontra suspenso (MCIDADES, 2016).
Quanto às FADs, são 32 fichas elaboradas conforme parâmetros operacionais indicados no
Regimento SiNAT: o sistema avaliado deve ser enquadrado como convencional; seus componentes
devem estar amparados por normas técnicas brasileiras prescritivas além de serem produtos-alvo
de um PSQ; informações de desempenho deverão ser geradas por meio da realização de avaliações
técnicas segundo procedimento apresentados na Norma de Desempenho, NBR 15.575 (ABNT,
2013); as informações de desempenho a serem geradas estão referenciadas nos documentos de
Desempenho para HIS, elaborados pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH) em parceria com
agentes que integram o setor da construção civil. As FADs possuem abrangência para procedimentos
realizados nas fases de projeto, execução, operação e manutenção do sistema avaliado e apresenta
ainda todas as suas características, requisitos e critérios de desempenho além de todos os resultados
de ensaios realizados em laboratório e em campo para àquele sistema (MCIDADES, 2016).
O cumprimento do desempenho durante a construção pode ser demonstrado através da
elaboração de Procedimentos de Execução de Serviços (PES) para todas as atividades conforme
acordado com projetistas e fornecedores. As atividades são controladas através da Ficha de
Verificação de Serviço (FVS) que definirá para cada atividade da obra os parâmetros a serem
avaliados/observados de modo a garantir a conformidade do serviço, como: dimensões, ângulos,
aspectos visuais, defeitos, controles tecnológicos, entre outros cuidados.

Verificação de desempenho
Na aplicação da Norma de Desempenho existe uma clara divisão de responsabilidades
entre os agentes da cadeia produtiva da construção civil. Citando a incumbência de alguns destes
agentes: fornecedores devem assegurar a qualidade de seus produtos por meio do atendimento às
normas técnicas aplicáveis; cabe aos projetistas a especificação detalhada de materiais e sistemas
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construtivos empregados; já a comprovação do atendimento aos requisitos contidos na Norma de
Desempenho fica a cargo das empresas construtoras e incorporadoras com o suporte dos laboratórios
que realizam os ensaios necessários (ABNT, 2013; ASBEA, 2013).
A comprovação do desempenho para elementos e sistemas que compõe uma edificação
poderá ser realizada por meio de: relatórios de fornecedores, laboratórios ou consultores especialistas;
registros em projeto atestando cumprimento das normas específicas; e relatórios de inspeção em
protótipo. Toda esta documentação deverá ser preservada e arquivada para fins de comprovação do
atendimento à norma sempre que solicitado (INOVACON; COOPERCON-CE; SINDUSCON-CE, 2016).
O documento (ASBEA, 2013) vai além e faz recomendações quanto às práticas fortemente
recomendadas na fase de projeto dos empreendimentos no sentido de atender às determinações
da Norma de Desempenho:
•
adoção de um sistema de especificação de materiais que inclua a referência a normas
técnicas e ensaios pertinentes;
•
indicação clara em documentação de projeto dos níveis de desempenho definidos
com o contratante, lembrando-se de que os níveis mínimos são obrigatórios;
•
indicação clara em projeto dos usos e equipamentos previstos para cada ambiente;
•
exigência da apresentação pelos fornecedores à construtora de ensaios que
comprovem o atendimento à norma para iniciar o fornecimento;
•
indicação em projeto dos ensaios previstos na norma e o condicionamento de sua
execução e conformidade para liberação da execução.
Levando a discussão para um contexto internacional, em países da Europa, a expressão
Fitness for Use (Adequação para Uso) é amplamente utilizada como referência ao desempenho
em se tratando de edificações. A conformidade comprovada com os requisitos de desempenho
estabelecidos para uma determinada construção ou uma de suas partes é o paradigma principal
que indica que o produto testado é adequado para o uso pretendido. Levando esta noção ao
quadro regulamentar europeu, a New Approach (Nova Abordagem) exige que todos os produtos de
construção com a marca CE sejam reconhecidos pelos Estados-Membros da UE como adequados para
o uso pretendido quando instalados em edifícios adequadamente projetados (BECKER; FOLIENTE;
LEADERS, 2005; EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL, 2011).
A implementação das exigências relativas à NBR 15.575 (ABNT, 2013) traz a exigência da
realização de diversos ensaios buscando comprovações do desempenho das edificações e suas
partes. No entanto, o mercado oferece uma pequena gama de laboratórios especializados que pode
não ser suficientes para suprir a grande necessidade que surge a partir da publicação da Norma
de Desempenho. A falta de demanda por laudos técnicos no passado acarretou na estagnação em
quantidade, capacidade e qualidade destes laboratórios (ASBEA, 2013).
O processo para melhoria e qualificação dos laboratórios empenhados na realização dos
ensaios previstos no processo de implementação da Norma de Desempenho é algo desafiador
(SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018). Segundo os autores falta aos laboratórios uma infraestrutura
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sólida capaz de atender à demanda crescente do mercado. Atualmente existem 44 laboratórios
acreditados pelo INMETRO ativos em todo o Brasil sendo que sua grande maioria, 30 instituições,
estão concentradas no estado de São Paulo.

Ensaios de materiais
Entre as normas publicadas no Brasil, sua maioria é de natureza prescritiva. São documentos
que indicam de maneira clara e direta os procedimentos a serem realizados em determinado
material ou produto para verificação do atendimento das propriedades a ele inerentes tendo como
resultado sua caracterização. Já a norma de desempenho, menos conhecidas e com menor número
de publicações, tem como foco principal a finalidade para a qual determinado produto foi concebido
considerando as necessidades de seus usuários e condições de exposição. Apesar de apresentarem
tipologias claramente distintas as normas prescritivas e normas de desempenho são documentos
complementares e indissociáveis não havendo prevalência ou conflito de uma em detrimento de
outra. Ressalta-se que no caso de abordarem parâmetros semelhantes, deverá prevalecer aquele
mais restritivo (ABNT, 2013; GIBSON, 1982; KERN; SILVA; KAZMIERCZAK, 2014; MCIDADES, 2018b;
OLIVEIRA, 2016; PRADO, 2018).
Conforme NBR 15.575 (ABNT, 2013), tendo como base as normas prescritivas específicas
e o desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados no projeto, cabe
ao projetista a função de especificar materiais, produtos e processos que atendam ao desempenho
mínimo estabelecido na norma. Nos casos em que as normas específicas de produtos não
caracterizem seu desempenho ou quando o desempenho do produto não for atestado e publicado
pelo seu fabricante, é recomendável que o projetista solicite e registre o máximo de informações ao
fabricante para balizar suas decisões de especificação. Similar ao já encontrado no regimento SiAC que
especifica que as empresas construtoras devem garantir que os documentos de compra de materiais
controlados e de contratação de serviços de execução controlados, descrevam claramente o que
está sendo adquirido/contratado em documentos que contenham todas as especificações técnicas
necessárias. Quanto aos ensaios realizados em laboratório para materiais e sistemas construtivos,
o mesmo regimento considera que deverão ser documentadas, além das especificações técnicas
destes ensaios; os registros das exigências quanto à sua acreditação; competências e experiências dos
técnicos de laboratório; prazos para realização dos ensaios; normas e equipamentos e, certificados
de calibração, ou seja, é exigida toda a documentação para comprovação das especificações técnicas
existentes para produtos, serviços e ensaios de materiais e sistemas (MCIDADES, 2018a).
A Norma de Desempenho tende a resgatar as boas práticas de projeto demandando
qualificação e estudo por parte dos profissionais envolvidos no processo e concepção dos
empreendimentos, especialmente no que diz respeito à especificação dos elementos e sistemas
construtivos empregados. Fazendo referência a aproximadamente 232 (duzentas e trinta e duas)
outras normas brasileiras e internacionais, a leitura da Norma de Desempenho buscar esclarecer as
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dúvidas na medida em que há a compreensão da natureza de seus objetivos fundamentais (ABNT,
2013; ASBEA, 2013; INOVACON; COOPERCON-CE; SINDUSCON-CE, 2016):
•
as especificações de materiais, componentes e subsistemas das edificações devem
ser feitas considerando os seus requisitos de desempenho;
•
desenvolvimento e coordenação do projeto de forma integrada;
•
qualificação de fornecedores e aquisição de materiais certificados;
•
gestão da qualidade na obra por programas certificados;
•
entrega e orientações ao usuário por meio do Manual de uso, operação e manutenção.

Considerações finais
Os insumos e sistemas construtivos a serem empregados em cada empreendimento devem
ser definidos ainda nas etapas iniciais de projeto e dependem da avaliação de diversos aspectos
envolvidos como: conhecimento técnico-científico e experiência dos profissionais envolvidos
neste processo acerca da demanda apresentada e dos materiais e sistemas disponíveis para seu
atendimento, características regionais além de questões econômicas, políticas e ambientais sendo
que estas últimas ganham a cada dia mais notoriedade nos âmbitos nacional e internacional.
Apesar da NBR 15.575 (ABNT, 2013) ter a sua última revisão com vigência a partir do ano
de 2013, a cadeia produtiva da construção civil ainda encontra inúmeras dificuldades para atender
plenamente os seus requisitos. Questões técnicas e gerenciais para garantia do desempenho são
pouco conhecidas e desenvolvidas dentro das empresas construtoras, ocasionadas por deficiências
nos processos de projeto e de produção. A partir das ferramentas de gestão e controle do Sistema
de Avaliação de Conformidades (SiAC), demonstra-se uma possibilidade de desenvolvimento,
implementação e controle dos requisitos (em materiais e sistemas) de desempenho dentro das
construções.
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Introdução
As edificações são consideradas um produto de alto valor da construção civil e estão sujeitas
a ações de degradação e deterioração que influenciam diretamente no desempenho das mesmas e
na saúde e conforto dos usuários. Nesse contexto há diferentes fatores que afetam a durabilidade
e habitabilidade das construções, sendo a abordagem desse capítulo o estudo da colonização de
microrganismos em edificações.
Cabe mencionar que, em prol da garantia do desempenho e da vida útil das edificações,
foi publicada a norma brasileira ABNT NBR 15.575, posteriormente revisada e republicada em
2013 (ABNT, 2013). A normativa foi responsável por um amadurecimento na forma de se construir
já que apresenta uma série de exigências que devem ser seguidas no que se refere a segurança,
sustentabilidade, nível de desempenho e habitabilidade.
Segundo Young et al. (2008), a desfiguração de edifícios e monumentos por ação do
crescimento biológico dos microrganismos é inquietante para o setor da construção civil. Esse
problema alcança dimensões econômicas, estéticas e, alguns casos, sociais, visto que estes
organismos podem prejudicar não só patrimônios culturais e bens materiais, como também causar
doenças em seres humanos e animais.
Há alguns aspectos físicos peculiares para o surgimento desses organismos vivos,
relacionados à colonização e crescimento dos mesmos nas edificações. Segundo Sedlbauer et al.
(2001) temperaturas relativas do ar acima de 10ºC, altas taxas de umidade relativa do ar, além
de outros condicionantes como pH e disponibilidade de nutrientes, são condições ideias para o
surgimento de várias espécies de micro-organismos, a exemplo, os fungos.
1	Email: matheus.mendes@engenharia.ufjf.br, iarafsantiago@gmail.com, teresa.barbosa@engenharia.ufjf.br
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No que se refere à edificação, mas especificadamente ao substrato onde o microrganismo
se desenvolve, pesquisas encontraram que a rugosidade e a porosidade (TOMASELLI et al., 2000),
assim como a cor e a composição do meio (ORTEGA-CALVO et al., 1995) são fatores importantes para
o surgimento de biofilmes, que consiste em uma camada viva formada por microrganismos ativos
e inativos, além de produtos de seu metabolismo, como ácidos e materiais poliméricos (YOUNG et
al., 2008).
Nesse contexto, a norma de desempenho, ABNT NBR 15.575 (2013), apresenta alguns
parâmetros que ajudam a combater ou minimizar o surgimento de micro-organismos como os
requisitos de: estanqueidade (que se relaciona à porosidade dos materiais e, consequentemente,
entrada de água e presença de umidade); durabilidade (estimativa de vida útil de projeto para a
edificação sujeita à interferências externas) e saúde, higiene e qualidade do ar (propiciar condições
de salubridade no interior da edificação).
A colonização e crescimento dos microrganismos resultam em consequências estéticas na
edificação devido a pigmentação advinda do biofilme ou a descoloração da superfície (CRISPIM;
GAYLARDE, P.; GAYLARDE, C., 2003), degradação e corrosão de material por ácidos produzidos pelo
metabolismo dos mesmos, incrustação de fungos filamentosos nos poros do material (GAYLARDE;
MORTON, 1999), abertura de fissuras e descascamento (DANIN; CANEVA, 1990), dentre outros.
Além disso, alguns microrganismos encontrados em edificações podem ser prejudiciais à
saúde humana, como por exemplo, a espécie de bactéria causadora da Pneumonia (GAYLARDE;
MORTON, 1999), os esporos fúngicos ou fungos causadores de crises alérgicas e problemas
respiratórios (NIKULIN, 1994; PARK; MEHRAD, 2009)
E, finalmente, considerando a multidisciplinaridade do tema abordado, destaca-se a
escassez de estudos que consideram os efeitos dos microrganismos nas edificações e nos usuários,
principalmente no contexto brasileiro.

Microrganismos em edificações
A biodeterioração das edificações é um dos resultados da interação do ambiente construído
e a natureza. Constitui-se de transformações físicas e químicas causadas por ação das intempéries
e pela ação dos microrganismos, destacando-se os fungos, cianobactérias, algas e bactérias, que
podem ser transportados pela umidade, ventilação, pelo homem, estar associado com materiais de
construção e serem classificados como transitórios ou estabelecidos nas edificações (CUTLER; VILES,
2010, ISHFAQ et al., 2015, VÁZQUEZ-NION et al., 2016).
Segundo Petrucci (2002) a produção de metabólitos pelos microrganismos facilita o processo
de deterioração dos materiais utilizados nas edificações, acelerando a colonização dos mesmos.
Essa produção de metabólitos está relacionada à espécie microbiana, assim como as condições
nutricionais que as mesmas se encontram.
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Cabe mencionar que os microrganismos são classificados em função do seu metabolismo
em autotróficos (necessitam de luz para produção de energia como as algas e cianobactérias) e
heterotróficos (necessitam de compostos químicos para produção de energia, por exemplo, os fungos
e as bactérias). Nesses últimos, existe um grupo de microrganismos que utiliza compostos inorgânicos
para geração de energia necessária à sua sobrevivência (são os denominados quimiolitotróficos) e,
se destacam como sendo grandes responsáveis pela biocorrosão dos materiais de construção.
A biocorrosão é uma forma de biodeterioração quando se trata principalmente de materiais
metálicos. É provocada pela ação dos ácidos produzidos por microrganismos, como, por exemplo, as
bactérias sulfo-oxidantes Thiobacillus (HERNANDEZ et al., 2002) e de algumas espécies de fungos que
atuam como quelantes (isto é, aglutinadores de íons metálicos), danificando um série de materiais
de construção (DE LA TORRE et al., 1993, SALVADORI; MUNICCHIA, 2016).
Os fungos são amplamente conhecidos como degradadores de celulose sendo
recomendável, portanto, o tratamento da madeira empregado na construção civil a fim de dificultar
a proliferação destes microrganismos. Entretanto, há indícios, segundo MACHER et al., (2016) do
seu desenvolvimento e crescimento no interior de materiais empregados nas construções sem
apresentar danos visuais as mesmas.
Segundo UEMOTO et al. (1995) os fungos por serem capazes de se adaptarem a condições de
grandes variações de temperatura, baixa umidade e quantidade mínima de nutrientes são relatados
como grande responsável pela biodeterioração, a exemplo a desfiguração das tintas utilizadas na
pintura externa e interna das construções, como por exemplo, a presença dos gêneros Aspergillus,
Cladosporium e Penicillium na edificação do Museu Biblioteca Servando Cabrera Moreno em Cuba
(GARCIA, 2016). Shirakawa et al., (2004) relataram a colonização de fungos na região de interface
entre a pintura e a argamassa, ressaltando que características construtivas e a presença de água são
condições favoráveis a colonização de microrganismos.
Ribas et al. (2004) demonstraram a biodeterioração, dissolução de compostos de cálcio, da
marquise do Teatro Nacional de Brasília por ação de ácidos produzidos por bactérias Thiobacillus e
fungos Cladosporium sp. No edifício Indígena Americano do Museu Nacional de Washington, EUA, a
deterioração microbiana se deu principalmente por cianobactérias, Gloeoscapsa e Lyngbya, além de
algas e fungos (CAPPITELLI et al., 2012).
A biodeterioração das edificações pode ser favorecida pela formação de biofilme, que são
microrganismos metabolicamente ativos ou não que coexistem associados à substâncias poliméricas
extracelulares (EPS) secretadas, que se espalham no substrato e servem tanto para manter os
microrganismos nesta associação como para facilitar maior aderência e incursão no substrato
(GORBUSHINA, 2007). Os biofilmes de superfície, segundo Gaylarde, C. e Gaylarde, P. (2005) incluem
as algas, as bactérias e os fungos, podendo estes coexistirem numa mesma associação, num mesmo
biofilme.
A formação de biofilme influencia na alteração de cor, escurecimento das fachadas
(GAYLARDE et al., 2017), nos níveis de umidade das edificações, além de afetar a eficiência
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energética das edificações, uma vez que superfícies escuras absorvem mais radiação aumentando
as cargas térmicas, afetando o conforto dos usuários (GAYLARDE et al., 2005; CUTLER; VILES, 2010).
Shirakawa et al., (2013) demonstraram a influência da formação do biofilme microbiano na redução
da refletância na superfície de fibrocimento utilizada em telhados.
Os efeitos da biodeterioração podem ser observados nas edificações principalmente
pela ruptura mecânica, que é a utilização propriamente dita dos materiais de construção pelos
microrganismos, pela produção de metabólitos microbianos, ácidos que podem solubilizar materiais
e pela atividade enzimática que pode favorecer o processo de deterioração.

Condicionantes para estabelecimento de microrganismos
Para a colonização e a sobrevivência dos microrganismos são necessárias, algumas condições
que favorecem o seu crescimento e a sua estabilização, a saber:

TEMPERATURA
Os fungos necessitam preferencialmente de temperaturas positivas para seu crescimento,
no entanto, segundo Sedlbauer (2001), algumas espécies podem manter sua germinação mesmo
em temperaturas de até 10 graus negativas. Segundo o autor, estes organismos são mais resistentes
ao frio do que o calor. Estima-se que os fungos podem permanecer ativos em temperatura de até
50º C, o que demonstra que a capacidade de crescimento dos mesmos os permite estabelecer em
locais de temperatura elevada.
Quagliarini et al. (2019) avaliou o efeito da temperatura do ambiente sobre a bioincrustação
de algas que frequentemente ocorrem em superfícies de tijolos porosos e rugosos. Foi observado
um crescimento de algas verdes na faixa de temperatura de 5 à 40ºC. No entanto relatam, que
as espécies de algas azuis (cianobactérias) não apresentaram nenhum efeito sobre variações
da temperatura, confirmando sua alta adaptação em ambientes extremos. Cabe ressaltar que a
temperatura ideal para fornecer conforto térmico para ocupantes de um edifício, segundo a NBR
ISO 9241 (ABNT, 2011) está na faixa de temperatura de crescimento de todos os microrganismos
citados.
Segundo Crispim et al. (2003) diversas regiões localizadas na América Latina, possuem as
condições de temperatura e umidade altas, beneficiando o crescimento microbiano. Além disso,
as alterações climáticas, presentes no século atual, que desconfiguram as características das
estações registrando bruscas mudanças de temperatura, tendem a contribuir para a proliferação dos
organismos vivos, já que esta favorece a condensação do vapor de água no substrato, contribuindo
assim com presença de umidade necessária para seu crescimento (GRANT et al., 1989).
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UMIDADE
A água é outro fator de extrema importância para a existência e estabilização dos
microrganismos nas edificações, podendo estar presente nas edificações no estado líquido e gasoso
(SEDLBAUER, 2001). Algumas espécies de fungos, por exemplo, podem ser encontradas em umidades
acima de 78% (AYERST, 1969; NIKULIN, 1994), enquanto outras com apenas 65% de umidade relativa
do ar (SEDLBAUER, 2001).
No que se refere às algas, foi comprovado que seu crescimento é afetado negativamente
à umidades relativas do ar menores que 98%, ou seja, esses organismos fototróficos tem maior
capacidade de crescer em ambientes mais úmidos (QUAGLIARINI et al., 2019). Já as bactérias
transportadas pelo ar têm um acréscimo em sua proliferação em umidades acima de 65%
(KARBOWSKA-BERENT et al., 2011).
No Brasil a formação de biofilmes microbianos devido à condicionante umidade estará
sempre presente, uma vez que se trata de um ambiente predominantemente tropical (ALLSOPP;
SEAL, 1986). Ressalta-se que os fatores umidade e temperatura são relacionados entre eles e é
impossível analisá-los separadamente.

NUTRIENTES
Apesar da edificação e suas partes possuírem menores quantidades e/ou menos constituintes
nutricionais para os microrganismos, pequenas quantidades de nutrientes orgânicos já são
suficientes para crescimento microbiológico. Segundo Sedlbauer (2001), os fungos se estabelecem
no substrato quando existem nutrientes presentes na forma de partículas de sujeira, em biofilmes de
algas e bactérias, resíduos, poeira, e metaboliza-os com auxílio de suas enzimas (GÓMEZ-ALARCÓN;
MUÑOZ; FLORES, 1994). Já para os seres autotróficos, como as algas e as cianobactérias, apenas a
luz é suficiente para o crescimento (QUAGLIARINI et al., 2019), já que realizam fotossíntese.

pH
A faixa ótima de pH para fungos está compreendido entre 5 à 7, no entanto, muitas espécies
são tolerantes a valores de pH de aproximadamente 2 à 11 (SEDLBAUER, 2001; TUDOR; ROBINSON;
COOPER, 2013). Nesse contexto destaca-se o crescimento de microrganismos no concreto,
amplamente empregado na construção civil, que mesmo apresentando um pH na ordem de 12 não
pode ser descartado, uma vez que existam outros fatores influenciadores.
Salienta-se que o pH influencia diversos mecanismos nos fungos como, por exemplo, a
produção de pigmentos e de melanina, característica esta, prejudicial à estética das edificações
(TUDOR; ROBINSON; COOPER, 2013), bem como a alteração do pH do seu ambiente de uma forma
a beneficiá-lo, uma vez que liberam ácidos orgânicos (GRIFFIN et al., 1991).
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RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE
Algumas das condicionantes para o crescimento e estabilização de microrganismos são
as propriedades do material, uma vez que uma superfície rugosa favorece a estabilização dos
microrganismos (TOMASELLI et al. 2000), à medida que facilita a incrustação de sujidades, nutriente
necessário à sobrevivência destes organismos. Silva (2007) demonstrou que a infiltração de água
nas paredes aumenta quando a rugosidade da superfície é grande, já que a água escorre de forma
mais lenta, aumentando o tempo de contato com o material, assim, provendo condições ideais
de umidade para proliferação de algumas espécies microbianas. Associado a esse fato, segundo
Quagliarini et al. (2019), uma maior a rugosidade resulta num incremento na área coberta por
microrganismos, uma vez que a presença de micro-indentações na superfície do material favorece
a ancoragem mecânica das células microbianas, que se proliferam progressivamente, formando
biomassa de algas filamentosas entre outros microrganismos.

POROSIDADE DO MATERIAL
A porosidade ou o raio dos poros dos materiais de construção para Sedlbauer (2001) é
frequentemente indicada como fator de influência para estabilização microbiana, embora seu
único efeito esteja relacionado a possibilidade de armazenar umidade no material. No entanto,
Ponizovskaya et al. (2019) menciona que os fungos filamentosos podem desenvolver contato direto
com a superfície das edificações, penetrando-a através de seus poros por meio de suas hifas e
criando biofilme dentro do substrato, logo, a umidade e a porosidade dos materiais de construção
são habitat adequados para esses organismos.
Segundo Quagliarini et al. (2019) é evidente que a biomassa dos microrganismos se acumula
ao longo e através das micro-cavidades (poros) e adere às micro-asperezas do substrato. Em resumo,
os poros facilitem o estabelecimento de algas, cianobactérias, dentre outros microrganismos, através
da bioincrustação, e a rugosidade auxilia na propagação dos mesmos.

SAIS MINERAIS
Algumas superfícies onde há presença de sais precipitados (oriundos de chuvas, águas
subterrâneas, eflorescências, dentre outros), a diversidade de fungos e bactérias tende a reduzir,
pois o crescimento destes organismos é negativamente afetado pelo alto potencial osmótico do
substrato. No entanto, a eflorescência salgada favorece a proliferação de microrganismos halofílicos e
halotolerantes, pois possuem vantagens sobre outros organismos em ambientes com alta salinidade
(PIÑAR et al., 2001; KIEL; GAYLARDE, 2006; PINÃR et al., 2009).
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LUZ
Enquanto os fungos precisam de nutrientes para crescer, uma vez que são organismos
heterotróficos (SEDLBAUER, 2001); as algas e cianobactérias (autotrófica) necessitam apenas de
luz para realizar a fotossíntese, que está diretamente ligada ao seu crescimento. Assim, devido às
suas adaptações morfológicas e fisiológicas, podem adaptar-se a ambientes extremos (CRISPIM;
GAYLARDE, P.; GAYLARDE, C., 2003; QUAGLIARINI et al., 2019).

Desempenho das edificações e a ocorrência dos
microrganismos
A norma ABNT NBR 15.575:2013 apresenta alguns critérios de desempenho, que se
seguidos, podem evitar e/ou reduzir e/ou retardar o surgimento de microrganismos em edificações.
Dentre os requisitos de habitabilidade, tem-se a exigência à estanqueidade visto que “a umidade
acelera os mecanismos de deterioração e acarreta na perda das condições de habitabilidade e de
higiene do ambiente construído” (ABNT, 2013). Logo, constata-se que a umidade do ar, assim com
as propriedades dos materiais de construção (porosidade, rugosidade, pH), é uma das principais
condicionantes para a ocorrência de microrganismos nas edificações.
Estima-se que a água seja responsável por 75% das falhas de construção (MAY, 2005).
Diante disso, é necessário que as edificações sejam estanques e protegidas da ação de intempéries
para se evitar problemas construtivos causados pela água, e para que seja possível a manutenção da
umidade relativa do ar nos níveis recomendados.
Uma edificação é considerada estanque quando não permite a passagem de fluidos
através de si, portanto, relaciona-se esta propriedade com a permeabilidade de seus materiais e
componentes de vedação, e consequentemente, com a porosidade.
No que se refere à saúde humana, diversas pesquisas apontam que alguns efeitos prejudiciais
a ela seriam minimizados pela manutenção da umidade relativa do ar entre 40 e 60%, já que tende a
reduzir: a incidência de infecções respiratórias decorrentes da presença de microrganismos dispersos
no ambiente; a proliferação de ácaros e fungos alergênicos; a gravidade das reações alérgicas e
asmáticas; e os níveis de ozônio em ambientes fechados (ARUNDEL et al., 1986).
O critério normativo para a saúde, higiene e qualidade do ar tem por objetivo “propiciar
condições de salubridade no interior da edificação, considerando as condições de umidade
e temperatura no interior da unidade habitacional” (ABNT, 2013). Sabe-se, que os biofilmes
encontrados em edificações podem ser o habitat de muitas espécies de fungos patogênicos e
toxigênicos, bem como seus esporos, que mesmo sem causar doenças, podem induzir alergias e
problemas respiratórios (NIKULIN, 1994). Podem, inclusive, ser parcialmente responsáveis pela
síndrome do edifício doente, isto é, um conjunto de sintomas causados por determinadas condições
de um ambiente interno (RÄTY et al., 1994).
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Além de fungos, as bactérias encontradas em edificações podem ser causadoras de males
à saúde humana afetando diretamente na qualidade do ar. O exemplo mais conhecido é a espécie
causadora da pneumonia, a qual pode ser encontrada em ambientes naturais, assim como no
ambiente construído, como em sistemas de ar condicionado e torres de refrigeração (BROADBENT;
BENTHAM; MARWOOD, 1991).
No que se refere à temperatura, a normalização brasileira apresenta requisitos a serem
alcançados a fim de garantir o desempenho térmico da edificação, que visam, principalmente, o conforto
humano e a eficiência energética, sendo deficiente no que se refere à proliferação de microrganismo,
visto que estes podem colonizar e se proliferar na faixa de temperatura de conforto humano. Em
resumo, a NBR 15.575 (2013) estabelece que a temperatura interior do edifício deve ser superior à do
ambiente externo no inverno e o contrário no verão. Entretanto, este gradiente de temperatura pode
ser responsável pela condensação de vapor de água nos elementos de vedação das edificações, que
pode se tornar uma condicionante para o favorecimento do surgimento de microrganismos.
No que se concerne à eficácia da edificação de exercer suas finalidades ao longo de sua
vida útil, a normatização apresenta a durabilidade. Para Possan e Demoliner (2013), este critério
não se trata de uma característica intrínseca dos elementos, mas do seu desempenho diante da
ação de determinados agentes externos. Ao longo da vida útil da edificação, interferências não
previstas podem ocorrer e prejudicar sua durabilidade e quando isto acontece, dá-se origem a uma
falha ou problema construtivo. Assim, é muito comum em centros urbanos a presença de fachadas
com aparência deteriorada causada por manchas e colorações (MENDES; BARBOSA, 2018), e este é
apenas um dos sintomas que os microrganismos podem causar nas edificações, que vão muito além
de questões meramente estéticas.
Cianobactérias e fungos são muito comuns nas superfícies externas dos edifícios e possuem
pigmentação escura, assim, seu crescimento leva à deterioração estética dos elementos de vedação. Além
disso, os microrganismos fototróficos, como algas e cianobactérias, são considerados os colonizadores
primários, utilizam apenas a luz solar como fonte de energia e condicionam as superfícies inertes para
o crescimento de organismo heterotróficos, os fungos (CRISPIM; GAYLARDE, P.; GAYLARDE, C.,2003).
Os microrganismos, quando encontram um substrato favorável ao seu crescimento, tendem
a formar o biofilme, acelerando ainda mais o intemperismo dos materiais. Um dos subprodutos
dos organismos, geralmente polissacarídeos, atua como aglutinante de materiais particulados,
aumentando ainda mais os efeitos desagradáveis do biofilme e dificultando a limpeza da estrutura.
(GAYLARDE; MORTON, 1999).
Os fungos podem produzir vários tipos de ácidos inorgânicos e orgânicos, os quais têm
a capacidade de desmineralização de vários substratos (GRIFFIN; INDICTOR; KOESTLER, 1991),
reduzem a massa do substrato e liberam cálcio em revestimentos de concreto (RESENDE et al.,
1996), além de despolimerização e redução de resistência em madeiras (GREEN; HIGHLEY, 1997).
Seus filamentos podem, também, penetrar na estrutura enfraquecida, causando uma diminuição da
coesão e desagregação do substrato (CANEVA et al., 2000).
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As algas e cianobactérias podem afetar diretamente a durabilidade de uma edificação e,
consequentemente, seu desempenho já que podem formar bioincrustações aumentando a retenção
de umidade na superfície do material de construção, aumentando o dano mecânico produzido pelo
congelamento e descongelamento da água presente nos poros do substrato (HUECK-VAN DER PLAS,
1968), bem como favorecendo o surgimento de outros microrganismos. Estes seres degradam os
minerais silicosos e penetram no material de construção (por exemplo, concreto) (ORTEGA-CALVO
et al., 1991). Além disso, segundo Danin e Caneva (1990), as cianobactérias podem colonizar e se
fixar em pequenas fissuras de revestimentos rochosos, crescendo nessas entranhas, expandindoas, causando perda de coesão do revestimento, além de formar um meio mais adequado para
surgimento de outros microrganismos.
As bactérias, em menor incidência, também podem ter uma grande influência na degradação
de alguns materiais de construção. Podem estar presentes numa superfície aparentemente limpa
em número suficiente para exercer efeitos adversos como, por exemplo, corrosão do concreto e
do metal devido à produção de ácidos inorgânicos (BOCK; SAND, 1986), ou formação de vesículas
devido a outras atividades metabólicas microbianas (STRANGER-JOHANNESSEN, 1988). Além disso,
a excreção destes microrganismos são ácidos orgânicos, que causam lixiviação nos materiais de
construção (especificamente de rocha), e produzem substâncias poliméricas extracelulares, que
levam à absorção de água e mudanças na porosidade e permeabilidade do substrato (WARSCHEID;
OELTING; KRUMBEIN, 1991).
A Tabela 1 apresenta uma análise dos requisitos de desempenho prescritos na normalização
brasileira e sua influência na formação e proliferação dos microrganismos.
Tabela 1 - As exigências da norma de desempenho e suas relações com os microrganismos
Exigências da
NBR 15.575:2013

Requisito Normativo

Influência na vida de microrganismos

Estanqueidade

Assegurar estanqueidade às fontes de umidades
externas ao sistema e à água utilizada na operação e
manutenção do imóvel em condições normais de uso

1) Evitar a entrada de água e presença
de umidade excessiva na edificação
2) Manutenção da umidade relativa do
ar no interior

Desempenho
térmico

Apresentar condições térmicas no interior do edifício
habitacional melhores para o dia típico de verão e
inverno

Umidade por condensação de vapor de
água devido gradiente de temperatura
interna e externa

Durabilidade

Projetar os sistemas da edificação de acordo com
valores teóricos preestabelecidos de Vida Útil de
Projeto

Evitar, de forma geral, falhas
construtivas

Saúde, higiene e
qualidade do ar

Propiciar condições de salubridade no interior da
edificação, considerando as condições de umidade e
temperatura no interior da unidade habitacional

Propiciar condições de salubridade no
interior da edificação

Fonte: Autores (2019)
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Considerações finais
A norma de desempenho foi criada para balizar a indústria da construção civil e melhorar
a qualidade de seus processos. No entanto, sabe-se que todas as edificações estão sujeitas a
intempéries externos, dentre eles, a presença dos microrganismos, então cabe aos construtores
tentar minimiza-los, já que estes podem influenciar diretamente no desempenho predial.
A ocorrência de microrganismos em edificações é uma consequência de uma ação
complexa de fatores ambientais, propriedades físicas dos materiais de construção e a arquitetura
das edificações. Considerando a dificuldade de controle das condições ambientais, as soluções
preditivas e preventivas devem ser consideradas durante a fase de planejamento e construção de
uma edificação. Se por um lado, uma atenção especial deve ser dada aos elementos de vedação
(por exemplo, na seleção de revestimentos a serem aplicados), por outro lado, os agentes do setor
podem repensar o envelope do edifício para controlar a entrada de água, temperatura e ventilação
(detalhes arquitetônicos).
E, finalmente, a norma de desempenho prescreve procedimentos que visam reduzir e/ou
eliminar a formação e proliferação de microrganismos. Porém, cabe ressaltar que o atendimento
de todos os critérios de desempenho não irá evitar a ocorrência de microrganismos, já que
existe um conjunto de fatores e condicionantes envolvidos para sua proliferação, crescimento e
estabelecimento que não são mencionados na normativa.
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Introdução
No início do século XXI, as prioridades dos projetistas e dos construtores brasileiros
prosseguiam vinculadas à estabilidade de edificações e seus custos, não sendo consideradas,
portanto, questões relacionadas ao desempenho, à durabilidade e a vida útil das edificações (SPOSTO
et al., 2014). Entretanto, em 2013 com a instituição da NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais:
Desempenho iniciaram-se grandes mudanças decorrentes das exigências impostas para os usuários
e sua efetivação garantindo a habitabilidade e durabilidade das edificações residenciais.
A norma de desempenho tem por objetivo garantir as necessidades mínimas dos usuários
das edificações residenciais quanto ao comportamento de seus sistemas em uso, não orientando
sua execução; sendo, portanto, este um dos pontos que a distingue das normas prescritivas.
Salienta-se que a incorporação das exigências, antes subjetivas, revela-se requisitos técnicos
com parâmetros determinados, sendo subdividida em 6 (seis) partes, a saber: requisitos básicos;
sistemas estruturais; sistemas de piso; sistemas de vedação vertical; sistemas de cobertura e
sistemas hidrossanitários.
Os requisitos e critérios estabelecidos pela norma estão vinculados ao desempenho
estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e operação, estanqueidade, desempenho
térmico, acústico, lumínico, durabilidade e manutenibilidade, acessibilidade, adequabilidade
ambiental, entre outros fatores.
As edificações e seus elementos e subsistemas devem atingir a vida útil de projeto (VUP),
considerando, nesse caso, os serviços de manutenção ao longo do tempo, garantindo o desempenho
esperado e, consequente, a vida útil para a qual aquele sistema foi projetado. Entende-se por vida
útil “... o período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para
as quais foram projetados e construídos, devendo-se considerar a periodicidade de atividades
1	Email: ana.cruz@engenharia.ufjf.br, vicente.rosse@engenharia.ufjf.br, teresa.barbosa@engenharia.ufjf.br
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de manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção” (ABNT, 2013); sendo
estabelecidos, também, diferentes níveis de desempenho, a saber: mínimo (M), intermediário (I) e
superior (S), vide Tabela 1.
Tabela 1 - Vida útil de projeto (VUP) para os sistemas da edificação.
Sistemas constituintes

Mínimo

Intermediário

Máximo

Estruturas

≥ 50

≥ 63

≥ 75

Pisos internos

≥ 13

≥ 17

≥ 20

Vedação vertical externa (SVVE)

≥ 40

≥ 50

≥ 60

Vedação vertical interna (SVVI)

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Cobertura

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Hidrossanitário

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Fonte: adaptado de NBR 15.575 (ABNT, 2013)

Salienta-se que para cada um dos sistemas envolvidos nas subdivisões da norma, existem
requisitos a serem atendidos, que são condições que expressam qualitativamente os atributos
que a edificação e seus sistemas devem possuir, a fim de que sejam satisfeitas as exigências do
usuário. Os critérios de desempenho, por sua vez, são as especificações quantitativas dos requisitos
de desempenho, sendo objetivamente mensurados, onde são apresentados métodos de avaliação,
normalmente definidos por ensaios laboratoriais ou de campo, para que o desempenho de um
sistema possa, efetivamente, ser determinado.
Este capítulo visa analisar e discutir os métodos passíveis de serem aplicados nos sistemas de
vedações verticais, com estudo concentrado na parte externa da edificação, mas especificadamente,
os argamassados onde serão abordados os ensaios prescritos e o emprego da termografia como um
procedimento não destrutivo destacando a simplicidade, o custo e qualidade da interpretação dos
dados a serem obtidos em campo.

Estanqueidade em vedações verticais
As argamassas de revestimento devem atender a uma série de propriedades que envolvem
seu estado fresco (como por exemplo, trabalhabilidade, baixa retenção de água, boa aderência
inicial) e endurecido (resiliência, aderência, resistência mecânica, durabilidade e estanqueidade)
Maciel et al. (1998) e Grochot (2012).
Salienta-se que a estanqueidade possui uma importância significativa para os revestimentos
das fachadas, uma vez que a má qualidade do sistema de proteção nas fachadas das edificações são
uns dos principais causadores de manifestações patológicas nesses elementos construtivos ao longo
de sua vida útil.
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De acordo com Polisseni (1986), a estanqueidade é a propriedade de materiais, elementos
e componentes da edificação de impedirem a penetração de água e pode ser definida para certas
condições de exposição. Enquanto que a permeabilidade dos revestimentos está vinculada à
passagem de água por este, ou seja, sendo o revestimento das superfícies verticais (paredes)
produzido por um material poroso (como por exemplo, argamassa) este, naturalmente, permitirá
a penetração de água, que se movimentará através do próprio revestimento. Para Maciel et al.
(1998) e Grochot (2012), a permeabilidade varia de acordo com as características da base e do
revestimento – sendo influenciados pela: dosagem da argamassa e/ou espessura do revestimento e/
ou técnica de execução e/ou presença de fissuras. Para garantia de uma estanqueidade satisfatória
de revestimentos externos e proteção contra chuvas, é ideal que os valores de permeabilidade de
água no estado líquido não sejam elevados, ou poderia haver comprometimento de desempenho
desses elementos.
A penetração pela envoltória do edifício está associada, portanto, a dois principais
fatores climáticos: chuva e vento, pois sem o vento a chuva cairia verticalmente e pouco molharia
as paredes do edifício, resultando em baixa diferença de pressão entre o exterior e o interior do
edifício; consequentemente, deve-se considerar na penetração da água os materiais empregados.
E, finalmente, Perez (1988) menciona que para a água penetrar em uma edificação é necessário
água sobre a superfície + aberturas que permitam a água penetrar + forças que impulsionam a água
pela abertura (como por exemplo: energia cinética das gotas, forças capilares de sucção, forças de
gravidade e forças de pressão do vento).
Finalmente, conclui-se que o grau de exposição da envoltória da edificação associado à
velocidade e duração do vento que está direcionado a chuva à superfície dos materiais constituintes
do revestimento da fachada são fatores essenciais que determinam a sua estanqueidade.

Métodos de avaliação da estanqueidade dos elementos
verticais
Dentre os métodos de avaliação de desempenho em relação à estanqueidade superfície
vertical vedação externa (SVVE) que compõem uma edificação, a normalização brasileira (15.575:
2013) estabelece dois, a saber: o método CIENTEC ou método IPT, sendo que o primeiro consiste
em um ensaio a ser realizado em laboratório não reproduzindo, com precisão, as condições
encontradas em campo sofrendo influência significativa das variáveis existentes entre projeto e
execução, enquanto que o segundo é realizado em campo e os equipamentos são mais simples com
menor custo de operação necessitando de área adequada para realização do ensaio e mão de obra
qualificada. Hattge (2004) aponta algumas desvantagens do método IPT, como o fato de simular
apenas ações da gravidade e capilaridade e avaliar apenas a permeabilidade superficial da alvenaria.
A seguir é apresentado sucintamente os procedimentos dos ensaios mencionados.
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MÉTODO DA CIENTEC (Fundação de Ciência e Tecnologia ) (NBR
15.575:2013 – Parte 4, Anexo C)
O ensaio proposto para verificação, em laboratório, da estanqueidade à água de SVVE consiste
em submeter por tempo determinado a face externa de um corpo-de-prova a uma vazão de água,
para criando assim, uma película de água, aplicando-se simultaneamente uma pressão pneumática
sobre essa face. Esse método de ensaio é também conhecido por “método da CINTEC”, uma vez que
foi inicialmente empregado pela Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, segundo Hattge (2004).
O corpo-de-prova, com dimensões padronizadas, mínima 105 cm x 135 cm (largura e
comprimento) resultará em uma “parede” com ou sem pintura ou revestimento. Constata-se,
portanto, da necessidade de aparelhagem adequada para execução do ensaio, constituída por: câmara
prismática de dimensões compatíveis com o corpo-de-prova, com abertura em uma das faces, orifício
de saída de água na base e orifício para ligação da alimentação de água, do sistema de aplicação de
pressão, do manômetro e para saída de ar; sistema de ventoinha, tubulação e registros para regular
pressão; equipamentos para medida de pressão; sistema de reservatório de água, tubulações e
registros, para aplicação de vazão de água, constante e de valor igual a 3,0 ± 0,3 dm³/min; medidores
de vazão, para seu controle; grampos para fixação do corpo-de-prova, conforme ilustrado na Figura 1.
o final do ensaio, os resultados de tempo de ensaio, quando ocorre o aparecimento da
primeira mancha de umidade na face interna (ou da penetração de água no interior da parede,
no caso de sistemas com espaços internos ou múltiplas camadas) , bem como, a porcentagem da
área da mancha de umidade em relação à área total da face interna (quantificação do critério de
estanqueidade) são registrados e, verifica-se o cumprimento ou não do desempenho esperado,
sendo o nível mínimo da soma de área manchada no corpo de prova igual a 10% para edificações
térreas e 5% para edificações de mais de um pavimento NBR 15.575 (ABNT, 2013).
Figura 1 - Equipamentos do ensaio de verificação de estanqueidade pela câmara prismática.

Fonte: adaptado de GROCHOT (2012)
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MÉTODO DO IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) (NBR
15.575:2013 – Parte 4, Anexo D)
Este ensaio estabelecido na normalização brasileira busca submeter um trecho de parede à
presença de água, mantendo-se uma pressão constante, através de uma câmara acoplada à parede,
de dimensões internas de 16 cm x 34 cm, necessitando, também, de uma bureta graduada em
centímetros cúbicos que é utilizada para manutenção da pressão constante no interior da câmara e
para medir o volume de água que venha a infiltrar na parede.
Durante a realização do ensaio, a câmara deve ser selada com mastique ou outro material
e a câmara e a bureta são preenchidas por água; o nível inicial deve ser registrado. Após o início do
ensaio, o nível de água na bureta deve ser registrado aos 30 min, 1h, 2h, 4h, 6h e 24h, bem como o
volume de água infiltrado. A figura 2 ilustra o esquema de realização desse ensaio.
O nível de desempenho mínimo para aceitação é o mínimo determina que seja atingido a
quantidade mínima de água penetrada inferior a 3 cm³, após 24h de ensaio, numa área ensaiada de
34 cm x 16 cm.
Figura 2 - Esquema de realização do ensaio.

Fonte: adaptado de NBR 15.575 (ABNT, 2013)
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A Tabela 2 apresenta uma abordagem comparativa dos dois ensaios prescritos pela
normalização brasileira.
Tabela 2 - Abordagem comparativa dos dois métodos apresentados pela norma.
Condições

Método CIENTEC

Método IPT

Dimensões da câmara de
ensaio

Compatíveis com o corpo-de-prova (mínimo:
105 cm x 135 cm – L x C)

16 cm x 34 cm (L x C)

Tempo de ensaio

7h

24h

Resultados

Conclusivo quanto ao desempenho da alvenaria
exposta às ações do meio ambiente

Avalia apenas a permeabilidade
superficial

Avaliação das ações
incidentes sobre a alvenaria

Ações de gravidade, capilaridade, energia
cinética e pressão de vento

Ações de gravidade e capilaridade

Custo

Elevado

Baixo

Execução do ensaio

Laboratório

Campo

Fonte: Autores (2019)

MÉTODO DO CACHIMBO (POLISSENI, 1986)
Esse método é utilizado para avaliar a capacidade impermeabilizante de alvenarias, podendo
ser usado em campo ou laboratório e foi desenvolvido por Polisseni (1986). Utiliza-se a absorção de
água para avaliação do ensaio, que é medida sobre uma pressão de água inicial de 92 mm. Essa
pressão de água corresponde à pressão estática de vento sobre a alvenaria, com velocidade de
aproximadamente 140 km/h.
Esses dados foram obtidos a partir da velocidade do vento de referência (140 km/h), que
resulta em uma pressão estática do vento de aproximadamente 92 kg/m² (como visto na equação
1). Essa pressão estática corresponde à altura da coluna d’água (10 Pa ≈ 1 kg/m², que corresponde
a 1 mm de coluna d’água).
(1)
Visto que:
Q = pressão estática do vento (kg/m²);
= velocidade do vento (m/s).
O equipamento de ensaio é constituído por um cachimbo de vidro, uma pisseta plástica com
capacidade de 500 ml e um cronômetro. A fixação do cachimbo à alvenaria é feita com mastique ou
outro material de vedação. A figura 3 apresenta o cachimbo de vidro a ser utilizado neste ensaio.
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Figura 3 - Cachimbo de vidro utilizado no método

Fonte: adaptado de POLISSENI (1986).

Para execução deste ensaio, fixa-se o cachimbo na alvenaria; com o auxílio da pisseta,
enche-se o cachimbo de água até a marca do nível zero. São realizadas leituras (em cm³) da redução
do nível d’água, após os tempos de 5, 10 e 15 min, com auxílio do cronômetro. Polisseni (1986)
recomenda a realização de no mínimo 30 ensaios para uma boa amostragem da área a ser estudada.
Hattge (2004) destaca algumas vantagens desse método, como a facilidade de operação
e transporte do equipamento, o baixo custo de operação e a redução do tempo de execução do
ensaio. Porém, algumas desvantagens se destacam. Ele não simula, por exemplo, algumas ações
incidentes sobre o revestimento da alvenaria, determinando apenas a permeabilidade superficial
do material. Além disso, o ensaio não é adequado para avaliar elementos com alta absorção de
água.

TERMOGRAFIA COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO
A termografia se baseia na emissão de radiação térmica pelos corpos, configurando-se,
assim, como a “escrita do calor”. Portanto, ela permite a visualização das diferenças de temperatura
numa determinada área de estudo, por meio de registros de imagens captadas por uma câmera
termográfica. Cortizo (2007) destaca que o emprego da termografia auxilia no mapeamento da
deficiência de estanqueidade da edificação e de seus elementos construtivos, uma vez que ela
trabalha com diferenças de temperatura e contrastes.
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A figura 4 representa resultados obtidos em uma fachada com emprego de uma câmera
termográfica. A temperatura indicada de 36,3ºC corresponde à temperatura do ponto central da
imagem. Observam-se, na imagem, áreas com maior radiação (tons avermelhados) e áreas com menor
radiação (tons azuis). A diferença de contraste indica a ocorrência de áreas afetadas com vícios ocultos
e possíveis deficiências de estanqueidade, que podem comprometer futuramente a durabilidade do
revestimento externo e favorecer a ocorrência de manifestações patológicas nessas regiões.
Figura 4 - Imagem termográfica de uma fachada.

Fonte: Autores (2019)

Alguns fatores são condicionantes no uso das câmeras termográficas, como a inclinação
adotada para captura de imagens, distância do operador e o elemento em estudo, condições
climáticas locais (como temperatura ambiente, velocidade do vento, umidade relativa do ar e horário
do dia em que as imagens foram obtidas).

Representação de danos em edificações
O método mais usual de representação de danos nas edificações é o mapa de danos, que
configura numa representação gráfico-fotográfica ilustrativa e discriminativa das manifestações
patológicas da edificação, sintetizando, assim, o resultado das investigações sobre as alterações de
todos os sistemas e componentes do edifício. Podem ser considerados danos as perdas materiais
e estruturais, como: fissura, degradação por umidade, destacamentos de revestimento, corrosão e
outros (BARTHEL et al., 2009).
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Tinoco (2009) esclarece a diferença de conceitos de mapa de danos e mapeamento de
danos, a saber: o primeiro corresponde a um documento (gráfico e/ou fotográfico) que ilustra as
realidades de uma edificação numa determinada data ou período. Já o mapeamento de danos
refere-se aos processos de investigações levantamentos e produção de dados para elaboração do
mapa de danos. Nesse contexto, as investigações para se conhecer o estado de conservação de
edifícios podem ser de três tipos:
•
investigação direta: são feitas explorações pelo contato e manipulação direta;
normalmente são elaborados esboços e desenhos à mão livre; é comum a realização de ações
destrutivas de partes dos elementos com manifestações de danos.
•
investigação indireta: as investigações são realizadas de maneira analítica e feitas a
partir da interpretação de documentos escritos, gráficos, iconográficos, testemunhos orais, emprego
de tecnologias, instrumentação e outros; configuram-se ações não destrutivas.
•
investigação mista: a investigação é realizada com o emprego de recursos e tecnologias
não destrutivas, garantindo a menor invasão destrutiva possível dos elementos construtivos.
Zanoni e Carvalho (2018) apresentam diferentes tipologias de representação de danos
em fachadas de edificações, sendo que o ponto principal dos mapeamentos é a representação, da
melhor forma, das manifestações patológicas existentes nas fachadas das edificações, ou seja, o
dano e a degradação sofrida por esses elementos. Considerando que essa representação pode ser
obtida através de fotos locais ou generalizada dos fenômenos encontrados, bem como por meio
textual, a representação fotográfica tem destaque por sua capacidade de representar os fenômenos
de forma fidedigna, enquanto a representação gráfica tem dificuldades de utilização de símbolos
que traduzam e representem o fenômeno observado.
Apesar de não existir uma normatização ou padronização que determine o formato ou a
configuração para o mapa de danos, este deve permitir a mensuração e quantificação dos danos
nas fachadas dos empreendimentos avaliados. No Brasil, as publicações com mapa de danos são
notórias para as edificações do período colonial e do ecletismo (ZANONI; CARVALHO, 2018).
A termografia, assim, configura-se como um instrumento de investigação indireto e não
destrutivo, que possibilita fornecer informações para o desenvolvimento de um mapa de danos de
acordo com a realidade encontrada nas edificações de estudo, possibilitando a detecção de possíveis
falhas futuras que resultariam em manifestações patológicas nas edificações. Assim, o mapa de
danos elaborado possibilita o planejamento das intervenções e dos serviços de manutenções a
serem executados nos empreendimentos (BAUER et al., 2018; NUNES et al., 2018). Em resumo,
através da termografia é possível identificar a ocorrência de possíveis manifestações patológicas
associadas a diversos fatores, como: umidade de infiltração, umidade acidental (Figura 5), umidade
ascensional (Figura 6), fissuração e descolamento.
Desse modo, observa-se que a termografia funciona como instrumento para o
mapeamento da área em estudo em relação à deficiência de estanqueidade e demais anomalias
presentes nas fachadas. Uma série de vantagens podem ser apontadas em relação ao seu uso para
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fim de mapeamento de danos, como: o fato de se tratar de um ensaio não destrutivo (END), ser
economicamente viável, além de ser um método rápido e eficaz para interpretação de dados e
identificação de danos.
Figura 5 - Umidade acidental presente por rompimento de tubulação hidráulica.

Fonte: Autores (2019)
Figura 6 - Umidade ascensional presente em edificação.

a) Imagem local

b) Termograma

Fonte: Autores (2019)
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Para que o mapa de danos seja desenvolvido, pode-se contar com uma série de recursos
e metodologias elaboradas por diferentes autores. Santos et al. (2018), apesar de não trabalharem
com termografia, também utilizam recursos fotográficos para mapeamento de danos. Os autores
sugerem que seja feita a sobreposição do desenho esquemático da região estudada (Figura 7b)
sobre a imagem da fachada que será estudada (Figura 7a). Feito isso, tem-se, então, um esquema
representativo da fachada, onde os danos serão destacados. Toda essa metodologia pode ser
desenvolvida com o auxílio do software Autodesk Autocad 2016, conforme feito neste capítulo.
Figura 7 - Termograma e desenho esquemático da fachada em estudo.

a) Termograma da fachada

b) Desenho esquemático da fachada

Fonte: Autores (2019)

Sobrepostos o termograma (Figura 7a) e o esquema de linhas da fachada (Figura 7b),
pode-se, com o auxílio do mesmo software e do termograma (que fornece a variação de cores e
contrastes), destacar as áreas comprometidas da fachada, com presença de umidade. Feito isso,
pode-se hachurar essas áreas e obter, assim, o mapa de danos em relação à estanqueidade da
fachada estudada, indicando as regiões de presença de umidade (Figura 8a). Pode-se, ainda, fazer
uma análise mais criteriosa e destacar, com base na visualização direta do termograma, a origem
da ocorrência de umidade nessas fachadas. A Figura 8 (b) ilustra um mapa de danos em que são
observadas: umidade oriunda de água de chuva, umidade acidental e umidade ascensional.
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Figura 8 - Mapa de danos da fachada.

a) Regiões de presença de umidade

b) Origem da umidade

Fonte: Autores (2019)

A partir do mapa de danos obtido, pode-se avaliar o grau de degradação dos elementos de
fachada, por meio da mensuração dos danos mapeados.
Para mensuração de danos, este capítulo propõe uma adaptação da formulação usada por
Santos et al (2018), obtendo-se um fator de dano (FD), que é a relação entre as áreas comprometidas
e/ou degradadas no mapa de danos sobre a área total da região estudada.
(2)
Visto que:
FD = fator de dano;
𝛴AD = somatório das áreas comprometidas (aquelas hachuradas no mapa de danos);
AT = área total da região estudada.
As áreas degradadas podem facilmente ser obtidas com o auxílio do software Autodesk
Autocad 2016, bem como a área total da fachada abrangida no termograma da Figura 7a. Esse
levantamento foi feito diretamente no software.
Para o exemplo mencionado neste capítulo, através do mapa de danos da Figura 8a e 8b, foi
obtido um fator de dano de 0,1883. Podemos expressar esse FD em porcentagem, de modo que FD
(%) = 18,83%. Isso indica que as áreas comprometidas e/ou degradadas pela presença de umidade
representam 18,83% da área total estudada.
Além disso, com auxílio do software no mapa de danos da Figura 8b, observou-se que
do total de áreas comprometidas pela presença de umidade, temos uma distribuição conforme a
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Tabela 3, onde verifica-se que do total de áreas degradadas pela presença de umidade, 27,09% são
decorrentes de umidade ascensional, 17,02% de umidade acidental e 55,88% de umidade oriunda
de água de chuva, sendo, esta última, predominante.
Tabela 3 - Distribuição das áreas degradadas pela presença de umidade de acordo com sua origem.
Presença de umidade
Umidade ascensional

27,09%

Umidade acidental

17,02%

Umidade oriunda de água de chuva

55,88%

Fonte: Autores (2019)

Para análise dos mapas de danos obtidos, além do cálculo do FD, conforme equação 2,
existem inúmeras ferramentas para direcionamento de ações. Neste capítulo foi abordado o Método
da Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). De acordo com Sotille (2014), este método é usado para
definir as ações com maior prioridade. O método leva em consideração a gravidade, a urgência e
a tendência do fenômeno em questão e direciona para a tomada de ações menos prejudicial. Para
Martins et al. (2017), este método baseia-se numa análise das manifestações patológicas, as quais
são atribuídas pontuações de 1 a 5 em cada uma das características: gravidade, urgência e tendência.
A Tabela 4 indica a adaptação feita deste método para a origem das manifestações patológicas.
Tabela 4 - Pontuação do GUT e adaptação para origem da manifestação patológica por presença de umidade.
Gravidade

Urgência

Tendência

Pontuação

Consequência se
nada for feito

Prazo para tomada
de ações

Progressão do
problema

Origem da manifestação
patológica por presença de
umidade

5

Gravíssima

Ação imediata

Considerável

Umidade ascensional

4

Muito grave

Urgente

Rápida

Umidade oriunda de chuvas

3

Grave

Rápida

Média

Umidade acidental

2

Pouco grave

Programada

Lenta

Umidade de construção

1

Sem gravidade

Sem pressa

Irrelevante

Umidade relativa ao ar

Fonte: adaptado de OLIVEIRA (1995) apud NASCIMENTO (2018).

Para o exemplo dado neste capítulo (Figura 8b), percebe-se a ocorrência no mapa de danos
dos seguintes tipos de umidade: ascensional, oriunda de chuvas e acidental, o que corresponde às
pontuações 5, 4 e 3 do método GUT, sendo que a principal ocorrência é de umidade oriunda de
chuvas, de pontuação 4. Isso indica que nas regiões de presença de água proveniente de chuvas,
a consequência dos problemas é muito grave se nada for feito, o prazo para tomada de decisões é
urgente e a tendência de progressão do problema é rápida. A Tabela 5 indica um resumo das análises
feitas para essa fachada em estudo.
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Tabela 5 - Resumo das análises para o mapa de danos da Figura 8b.
Mapa de
Danos

Fator de
dano (%)

Origem das manifestações patológicas
por presença de umidade

Pontuações
GUT

Mais representativa pontuação GUT

Figura 8b

18,83%

Ascensional, oriunda de chuva, acidental

5, 4 e 3

Oriunda de chuva - 4

Fonte: Autores (2019)

Quando o mapa de danos é desenvolvido conforme a Figura 8a, indicando genericamente
as áreas degradadas pela presença de umidade, pode ser feita uma análise visual do tipo de umidade
mais representativa e, assim, usar a origem de maior representatividade para compor a pontuação
do método do GUT, conforme os exemplos da Tabela 6.
Tabela 6 - Análise de mapas de danos
Mapa de Danos

Fator de
dano (%)

Origem mais representativa das
manifestações patológicas

Pontuação
GUT

24,96%

Umidade oriunda de chuva

4

26,66

Umidade oriunda de chuva

4

Fonte: Autores (2019)
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Considerações finais
Atualmente, não tem sido mais possível negligenciar questões relacionadas a desempenho,
durabilidade e vida útil das edificações. É necessário, a partir da implantação da NBR 15575:2013
- Edificações Habitacionais: Desempenho, atender as exigências de desempenho dos usuários das
edificações. O desempenho passa a ser avaliado por três níveis: mínimo (exigido), intermediário e
superior. Para que sejam atendidos os requisitos e critérios definidos pela norma, é fundamental o
estabelecimento de métodos de avaliação de desempenho.
Em relação à estanqueidade em vedações verticais, a norma apresenta dois métodos,
conhecidos como método do IPT e método da CIENTEC. Além desses, Polisseni (1986) desenvolveu
o “método do cachimbo” como um método para avaliação da capacidade impermeabilizante de
alvenarias. Este capítulo, por sua vez, teve por objetivo apresentar a termografia como método de
avaliação da estanqueidade. Para sua aplicabilidade, faz-se necessária uma investigação da fachada
em estudo através de fotografia com uma câmera termográfica. A partir da diferença de contraste
obtida e com auxílio de software computacional, é possível mapear os danos encontrados, sendo
possível quantificar o grau de degradação desses elementos por meio de um fator de dano. Além do
fator de dano, através do mapeamento de áreas degradadas é possível definir a gravidade, a urgência
de intervenção e a tendência de progressão dos problemas encontrados em forma de manifestações
patológicas por deficiência de estanqueidade. Isso é feito pelo método GUT apresentado neste
capítulo.
Portanto, a termografia se apresenta como um método eficaz, econômico e tecnicamente
viável para avaliação de estanqueidade, possibilitando quantificar os danos e direcionar ações
corretivas e/ou preventivas.

Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas. Rio de
Janeiro, 2013.

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

73

Capítulo 5
INVESTIGAÇÃO DA ESTANQUEIDADE NAS FACHADAS DAS EDIFICAÇÕES

Ana Flávia Ramos Cruz, Vicente Junio de Oliveira Rosse, Maria Teresa Barbosa

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações habitacionais –
desempenho – Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Rio de Janeiro, 2013.
BARTHEL, C.; LINS, M.; PESTANA, F. O papel do mapa de danos na conservação do patrimônio
arquitetônico. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO Y JORNADA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN E
CONSERVACIÓN DEL PATRIMÔNIO, VIII 2009, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Anais [...] La Plata:
COIBRECOPA, 2009. 20 p.
BAUER, E.; AIDAR, L.; MILHOMEM, P. Análise das possíveis variações nos termogramas provocadas
por alterações no ângulo de obtenção das imagens. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS
CONSTRUÇÕES (CBPAT), 2018, Campo Grande, Brasil. Anais [...] Campo Grande: ALCONPAT, 2018. 10 p.
CORTIZO, E. C. Avaliação da técnica de termografia infravermelha para identificação de estruturas
ocultas e diagnóstico de anomalias em edificações: ênfase em edificações do patrimônio histórico.
2007. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
GROCHOT, B. M. Avaliação dos métodos de ensaio preconizados na NBR 15.575-4/2010 quanto à
estanqueidade à água aplicados em revestimentos de argamassa. 2012. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação). Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2012.
HATTGE, A. F. Estudo comparativo sobre a permeabilidade das alvenarias em blocos cerâmicos e
alvenarias em blocos de concreto. 2004. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia) –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2004.
MACIEL, L. L.; BARROS, M. M. S. B; SABBATINI, F. H. Recomendações para a execução de revestimentos
de argamassa para paredes de vedação internas e exteriores e tetos. São Paulo: EPUSP, 1998. Notas
de aula da disciplina de Tecnologia das Construções de Edifícios II. Disponível em: <http://pcc2436.
pcc.usp.br>. Acesso em: 19 mai 2012.
MARTINS, N. et al. Priorização na resolução de manifestações patológicas em estruturas de concreto
armado: Metodo GUT. Revista de Engenharia e pesquisa aplicada, Recife, v.2, n.3, p.139-148, ago.
2017. Disponivel em: <http://revista.poli.br/index.php/repa/issue/viewlssue/12/12>. Acesso em:
31 set 2018.

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

74

Capítulo 5
INVESTIGAÇÃO DA ESTANQUEIDADE NAS FACHADAS DAS EDIFICAÇÕES

Ana Flávia Ramos Cruz, Vicente Junio de Oliveira Rosse, Maria Teresa Barbosa

NASCIMENTO, C.; ALMEIDA. M.; SANTOS. M. Método GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) e
método dos fatores para priorização na resolução de manifestações patológicas e estimativa da vida
útil de elementos em edifícios na cidade do Recife. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS
CONSTRUÇÕES (CBPAT), 2018, Campo Grande. Anais [...] Campo Grande: ALCONPAT, 2018, p.1-9.
NUNES, G.; SILVESTRO, L.; SANTOS, I.; MASUERO, A. Análise termográfica para identificação de
manifestações patológicas. Estudo de caso: Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
(CBPAT), 2018, Campo Grande, Brasil. Anais [...] Campo Grande: ALCONPAT, 2018. 12 p.
PEREZ, A. R. Umidade nas edificações: recomendações para a penetração de água pelas fachadas.
Tecnologia das Edificações. São Paulo: PINI. 1a Ed, 1988, pp. 571-578.
POLISSENI, A. E. Método de campo para avaliar a capacidade impermeabilizante de revestimentos
de parede: método do cachimbo. 1986. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Curso de PósGraduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1986.
SANTOS, D. G; MACÊDO, M. S. P. H; SOUZA. J. S; BAUER, E. Aplicação do método de mensuração
da degradação (MMD) na distribuição de ocorrências de danos de um edifício em Brasilia. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES (CBPAT), 2018, Campo Grande. Anais
[...] Campo Grande: ALCONPAT, 2018, p.1-9.
SOTILLE, M. T., A ferramenta GUT – Gravidade, urgência e tendência. Disponivel em:<http://www.
pmtech.com.br/PMB - Matriz GUT.pdf>. Acesso em: 22 set 2018.
SPOSTO, R. M.; FILHO, V. M. S.; MELO, J. S. Ferramenta para projetos de vedações verticais externas
com base nas exigências da norma de desempenho. Revista eletrônica de engenharia civil, v. 8, n. 3,
p. 51-62. 2014.
TINOCO, J. E. L. Mapa de danos – Recomendações básicas. Centro de estudos avançados da
conservação integrada – CECI. Vol. 43. Olinda, Pernambuco, 2009.
ZANONI, V.; CARVALHO, G. Análise de tipologias de representação de danos identificados em fachadas
de edificações patrimoniais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES (CBPAT),
2018, Campo Grande, Brasil. Anais [...] Campo Grande: ALCONPAT 2018. 12 p.

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

75

REQUISITOS TÉRMICOS,
ACÚSTICOS E DE VENTILAÇÃO
EM EDIFÍCIOS E SUA
COMPATIBILIZAÇÃO
Sandra Monteiro da Silva
Luís Bragança1
UNIVERSIDADE DO MINHO

Introdução
Os edifícios devem ser projetados e construídos para dar resposta aos requisitos e exigências
associadas ao local onde se inserem e às atividades neles desenvolvidas. Um edifício deve garantir
a qualidade do ambiente interior (conforto térmico, acústico e lumínico e qualidade do ar interior),
ser energeticamente eficiente e promover a saúde, bem-estar e produtividade dos seus ocupantes.
Para tal é necessário considerar, desde a fase de projeto, a influência de todos os fatores que afetam
o seu desempenho (localização, orientação, materiais, em especial isolamento térmico e acústico,
condições de ventilação e iluminação dos espaços, sistemas técnicos, etc.), mas também segurança
e outros requisitos que o edifício deve cumprir.
A envolvente do edifício (pavimentos, coberturas, paredes e envidraçados) afeta
diretamente o seu desempenho, influenciando a sua capacidade de isolamento térmico, acústico e
de armazenamento térmico e assegura o controle das condições de iluminação e ventilação natural
dos espaços. As técnicas de aquecimento, arrefecimento e ventilação passivos, por não utilizarem
sistemas mecânicos, devem ser utilizadas sempre que possível, pois evitam consumos de energia e
desconforto acústico.
Os edifícios consomem aproximadamente 40% da energia final nos Estados Unidos e na
Europa (VIJAYAVENKATARAMAN; INIYAN; GOIC, 2012; CAO; DAÍ; LIU, 2016). Este consumo pode
ser reduzido em mais de 50% usando medidas de eficiência energética (e projetando, construindo
e operando edifícios de forma adequada) (BOERMANS et al., 2011), aumentando a segurança
1	E-mail: sms@civil.uminho.pt, braganca@civil.uminho.pt
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energética dos países, reduzindo a pobreza energética das famílias e melhorando a qualidade do
ambiente interior.
Os custos da má qualidade do ambiente interior, que afeta a saúde, o bem-estar, o conforto,
a produtividade, a capacidade de aprendizagem, e o absenteísmo, para o empregador, o proprietário
do edifício e para a sociedade em geral são muitas vezes mais elevados do que o custo da energia
utilizada no edifício (CEN, 2007). Por exemplo, os custos com os salários e os impostos associados
aos trabalhadores, ultrapassam os custos de operação de um edifício de escritórios. Por outro lado,
se os ocupantes dos edifícios se sentirem desconfortáveis irão tomar medidas para melhorarem a
sua situação de conforto, o que pode ter implicações nos consumos energéticos do edifício. Assim,
estratégias que melhoram a saúde e a produtividade dos ocupantes dos edifícios a longo prazo
podem ter um grande retorno sobre o investimento inicial.
O consumo de energia dos edifícios depende de forma significativa dos critérios utilizados
para a definição das condições ambientais no interior do edifício (temperatura ambiente, renovação
de ar e condições de iluminação), características do edifício (qualidade térmica da envolvente,
volumetria, envidraçados, sistemas de climatização, etc.), ocupação, operação e manutenção.
Para tornar os edifícios locais onde as pessoas se sintam bem e tenham um bom desempenho,
as equipes de projeto devem compatibilizar a seleção de estratégias que promovam eficiência
energética com as que dão resposta às necessidades dos ocupantes, garantindo a qualidade do
ambiente interior e promovendo o seu bem‑estar.
Neste capítulo, são apresentados os requisitos regulamentares existentes a nível
internacional e soluções para a sua integração, para melhorar a qualidade do ambiente interior dos
edifícios.

Qualidade acústica do ambiente interior
O ruído é um dos riscos ambientais mais importantes para a saúde e bem-estar do ser
humano, em especial em ambiente urbano, é um problema de saúde pública importante, contribuindo
de um modo particular para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos, apresentando-se
entre os principais riscos ambientais para a saúde e é uma preocupação crescente a nível político e
para público em geral (FRITSCHI et al., 2011; HÄNNINEN et al., 2014; WHO, 2018).
Os efeitos do ruído ambiente sobre o ser humano traduzem-se em distúrbios psicológicos
(irritabilidade, stress, fadiga, redução da capacidade de concentração e de aprendizagem, disfunção
cognitiva em crianças, distúrbios do sono) ou fisiológicos (alteração da tensão arterial, do ritmo
cardíaco e respiratório, efeitos negativos no sistema metabólico e tensões musculares).
O conforto acústico é subjetivo. No entanto, a qualidade mínima dos edifícios, caracterizada
pelos índices de isolamento sonoro a sons de condução aérea a e a sons de percussão dos elementos
da envolvente, e o nível do ruído ambiente no interior dos edifícios, é definida nas normas e
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regulamentos. É necessário cumprir estes requisitos para evitar a incomodidade devido a ruídos e
existirem condições mínimas de conforto.
O tráfego rodoviário é a principal fonte de ruído ambiental na Europa (Figura 1). Estima-se
que cerca de 108 milhões de pessoas nos países membros do EEA-332 estão expostas a níveis de
ruído, Lden3, do tráfego rodoviário igual ou superior a 55 dB. A fonte dominante de ruído durante a
noite (cerca de 90%) é também o tráfego rodoviário (EEA, 2014) (Figura 1). Com base no limiar de
avaliação especificado na Diretiva de Ruído Ambiental da União Europeia (Diretiva 2002/49/EC),
pelo menos 1,6 milhões de anos de vida saudável são perdidos devido ao ruído do tráfego rodoviário
(WHO, 2018). O ruído ambiental causa aproximadamente 16.600 mortes prematuras na Europa a
cada ano, com quase 32 milhões de adultos, alvo de incomodidade e mais de 13 milhões sofrendo
de distúrbios do sono (EEA, 2018).
Um edifício pode cumprir as exigências normativas aplicáveis e, no entanto, os seus
ocupantes considerarem que não estão confortáveis, devido à sua sensibilidade, hábitos, mas
também devido a outros fatores como, por exemplo, a dificuldade em abrir janelas e usar varandas
e jardins, devido aos elevados níveis sonoros no exterior, apesar de, devido à boa qualidade acústica
dos elementos da envolvente, os níveis sonoros no interior dos edifícios e o índice de isolamento
sonoro dos elementos construtivos serem cumpridos.
Se os ocupantes evitarem abrir as janelas, a taxa de renovação de ar dos espaços será
reduzida, se não forem usadas outras formas de ventilação (por exemplo, grelhas de ventilação
autorreguláveis com isolamento térmico e acústico adequado), conduzindo a problemas de má
qualidade do ar interior e à possibilidade de ocorrência de condensações e ao aparecimento de
fungos e bolores, se o nível de isolamento térmico da envolvente não for adequado.
Na Tabela 1 são apresentados os níveis de pressão sonora, ponderados A (LAeq), para alguns
espaços, conforme definido na norma EN15251:2007, entretanto atualizada pela EN16798:2019
(CEN, 2019).

2	EEA-33: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França,
Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia (dados não disponíveis).
3

Lden - Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, determinado durante uma série de períodos diurnos (7h às 19h), do entardecer
(19h às 23h) e noturnos (23h às 7h), representativos de um ano, associado ao incómodo global, tendo em conta a incomodidade
extra, e refletir a maior sensibilidade das pessoas nos períodos entardecer e noturno, com uma penalização de 5dB adicionada aos
níveis do entardecer e de 10 dB adicionada aos níveis medidos em período noturno.
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Figura 1 – Número de pessoas expostas a níveis médios de Lden > 55 dB e número de pessoas expostas a níveis médios
de Ln4 > 50 dB

Fonte: adaptado de EEA (2018)

Qualidade térmica e exigências de ventilação do ambiente
interior
As condições climáticas locais, as características do edifício (área, orientação e propriedades
dos envidraçados, sistemas de sombreamento, isolamento dos elementos da envolvente, inércia
térmica, etc.) e o comportamento dos ocupantes irão afetar o desempenho energético e a qualidade
do ambiente interior dos edifícios.
4

Ln - Indicador de ruído noturno, utilizado na avaliação de distúrbios do sono.
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O conforto térmico não é fácil de definir uma vez que, além de associado a uma distribuição
de temperatura e fluxo de calor agradável, também resulta de sensações humanas onde intervêm
fatores subjetivos que dependem de aspetos biológicos, físicos e emocionais dos ocupantes.
Tabela 1 – Nível de pressão sonora, ponderada A
Edifícios
Residenciais
Instituições de
cuidado infantil

Locais de reunião

Comerciais

Hospitais

Hotéis

Escritórios

Restaurantes

Escolas

Recintos desportivos
Geral

Tipo de espaço

Nível de pressão sonora - dB(A)
Intervalo de valores

Valor de projeto

25 a 40
20 a 35
30 a 45
30 a 45
30 a 35
28 a 35
30 a 35
30 a 40
28 a 35
35 a 50
40 a 50
40 a 50
40 a 60
40 a 50
35 a 45
30 a 48
25 a 35
20 a 35
25 a 40
35 a 45
35 a 45
25 a 35
30 a 40
30 a 40
30 a 40
35 a 45
35 a 45
35 a 50
35 a 50
40 a 60
30 a 40
35 a 50
35 a 45
30 a 40
35 a 50
40 a 50
40 a 50
40 a 50

32
26
40
40
33
30
33
35
30
40
45
45
50
45
40
40
30
30
30
40
40
30
35
35
35
40
40
40
45
55
35
40
40
35
45
45
45
45

Salas
Quartos
Creches
Infantários
Auditórios
Bibliotecas
Cinemas
Tribunais
Museus
Lojas
Estabelecimentos comerciais
Supermercados
Salas de computadores, grandes
Salas de computadores, pequenas
Corredores
Salas de operação
Enfermarias
Quartos durante a noite
Quartos durante o dia
Entrada
Receção
Quarto de hotel (durante a noite)
Quarto de hotel (durante o dia)
Escritórios pequenos
Salas de reunião
Escritórios comuns
Escritório - cubículos
Cafeterias
Restaurantes
Cozinha
Salas de aulas
Corredores
Ginásios
Sala dos professores
Estádios desportivos cobertos
Piscinas
Instalações sanitárias
Vestiários

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)
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Conforto térmico é definido, na ASHRAE 55:2017, entretanto alterada em 2020, como
uma condição psicológica de satisfação em relação ao ambiente térmico (ASHRAE, 2017). Na EN
7730: 2005, conforto térmico é definido como um estado de espírito que expressa satisfação com
o ambiente térmico que envolve uma pessoa (nem quente nem frio) (CEN, 2005). O desconforto
térmico pode ser causado pela sensação de calor ou frio do corpo em geral ou por aquecimento (ou
arrefecimento) de uma parte do corpo, desconforto térmico local (CEN, 2005; ASHRAE, 2017).
O intervalo de temperaturas de conforto é normalmente definido entre 20ºC e 25ºC (CEN,
2005). No entanto, devido às diferenças individuais (variações fisiológicas e psicológicas), é difícil
satisfazer a todos num espaço e é impossível especificar um ambiente térmico que satisfaça a todos
(CEN, 2005). Existirá sempre uma percentagem de ocupantes insatisfeitos, sendo especificados
ambientes previstos como aceitáveis para, em geral, 80% dos ocupantes (CEN, 2005).
Na maioria da regulamentação em vigor, a definição dos ambientes confortáveis segue
o modelo estático de Fanger (EN ISO 7730:20055; ASHRAE 55:20176; EN 15251:2007) (CEN, 2005,
2007; ASHRAE, 2017). Contudo, algumas normas também propõem modelos de conforto térmico
adaptativo (ASHRAE 55:2017; EN 15251:2007) (ASHRAE, 2017; CEN, 2007).
Os modelos de conforto térmico adaptativo aplicáveis a espaços não climatizados consideram
que o conforto térmico pode ser conseguido através da adaptação dos ocupantes às condições do
edifício, ou adaptando o edifício de modo a melhorarem a sua perceção de conforto. A adaptação
inclui todos os mecanismos fisiológicos de aclimatação e os processos comportamentais e psicológicos
que os ocupantes do edifício experimentam, a fim de melhorar o “ajuste” do clima interior às suas
necessidades pessoais ou coletivas.
Nos edifícios não climatizados, com a utilização da ventilação natural (Figura 2) os ocupantes
podem considerar um ambiente confortável, mesmo com temperaturas acima dos 25ºC previstos na
normalização internacional (EN ISO 7730:2005; EN 15251:2007; ASHRAE 55:2017) (CEN, 2005, 2007;
ASHRAE, 2017), desde que esta não exceda os 30ºC (LAMBERT, 2008).
Figura 2 – Intervalo de temperaturas de conforto na presença de ventilação natural

Fonte: adaptado de LAMBERT (2008)
5	EN ISO 7730:2005 - Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using
calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria
6	ASHRAE 55:2013 - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

81

Capítulo 6
REQUISITOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS E DE VENTILAÇÃO EM EDIFÍCIOS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO

Sandra Monteiro da Silva, Luís Bragança

A ventilação natural possibilita que o ocupante possa controlar as características térmicas
do ambiente interior, o que funciona como um estímulo psicológico, tornando os ocupantes mais
tolerantes ao ambiente térmico, mesmo quando as condições de conforto recomendadas não são
atingidas. A ventilação natural pode ser utilizada, de verão, para reduzir a temperatura no interior
dos edifícios (por exemplo, a ventilação noturna em conjunto com a inércia térmica), diminuindo as
necessidades de arrefecimento, de inverno, pode, no entanto, aumentar os consumos energéticos,
pois a entrada de ar do exterior, mais frio, poderá reduzir a temperatura ambiente interior.
As condições de conforto térmico estão definidas em várias normas internacionais, das
quais se destacam a ASHRAE 55:2017, a EN ISO 7730:2005 e a EN 15251:2007 (CEN, 2005, 2007;
ASHRAE, 2017).
A ASHRAE 55:2017 estabelece um critério objetivo de avaliação das condições de conforto
térmico e define uma metodologia de conforto térmico adaptativo, a EN ISO 7730:2005, estabelece
um critério objetivo de avaliação das condições de conforto térmico, e a EN 15251:2007 define os
critérios para avaliar a qualidade do ambiente interior, que inclui o conforto térmico (ASHRAE, 2017;
CEN, 2005; CEN 2007).
As exigências de ventilação estão definidas na norma EN 15251:2007 (que define critérios
para avaliar a qualidade do ambiente interior), e na norma ASHRAE 62.1:20167, revista em 2019 (que
especifica as taxas mínimas de ventilação e a qualidade do ar interior aceitável para os ocupantes e
têm como objetivo minimizar o potencial de efeitos adversos à saúde da má qualidade do ar interior)
(CEN, 2007; ASHRAE, 2016).

AMBIENTE TÉRMICO
As normas e relatórios técnicos internacionais, que especificam os critérios de conforto
térmico, apresentam diferentes metodologias que podem ser usadas para avaliar as condições
térmicas de um espaço (CEN, 1998; CEN, 2005; CEN, 2007; ASHRAE, 2017). Estas normas especificam
diferentes tipos e categorias de critérios, que podem ter uma influência significativa nas necessidades
energéticas de um edifício, listando os critérios para o ambiente térmico, para a estação de
aquecimento e para a estação de arrefecimento.
A sensação térmica do ser humano está relacionada principalmente com o equilíbrio térmico
do seu corpo como um todo. Este balanço é influenciado pela atividade metabólica e vestuário (fatores
pessoais), bem como pelos fatores ambientais: temperatura do ar, temperatura média de radiação,
velocidade do ar e humidade relativa. Quando estes fatores são estimados ou medidos, a sensação
térmica para o corpo como um todo pode ser avaliada pelo cálculo do Voto Médio Previsto (PMV).
O PMV (modelo de Fanger) usa princípios de equilíbrio de calor para relacionar os seis
principais fatores de conforto térmico (atividade metabólica, resistência térmica da roupa,
7	ASHRAE 62:2016 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
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temperatura do ar, temperatura média de radiação, velocidade do ar e humidade relativa) à resposta
média das pessoas numa escala de sensação térmica de 7 pontos (+3 - muito quente, +2 - quente,
+1 - ligeiramente quente, 0 - neutro, -1 - ligeiramente frio, -2 - frio, -3 - muito frio) e, em conjunto
com a Percentagem de Pessoas Descontentes (PPD) pode ser usado diretamente como critério de
avaliação do conforto térmico (CEN, 2007; ASHRAE, 2017).
O PPD, calculado a partir do PMV, fornece informações sobre desconforto térmico ou
insatisfação térmica e estabelece uma previsão quantitativa da percentagem de pessoas insatisfeitas
termicamente, que sentem muito frio ou calor, num determinado ambiente.
A EN ISO 7730:2005 (CEN, 2005) permite a determinação e interpretação analítica do conforto
térmico através do cálculo dos índices PMV e PPD e desconforto térmico local, proporcionando
as condições ambientais consideradas aceitáveis para o conforto térmico geral, bem como as que
representam desconforto térmico local. De acordo com a EN ISO 7730:2005 o ambiente térmico
desejado para um espaço pode ser integrado em três categorias de ambiente térmico, Categorias A,
B e C (Tabela 2) (CEN, 2005).
Tabela 2 – Categorias de ambiente térmico, estado térmico do corpo como um todo e desconforto térmico local
Estado térmico do corpo como
um todo
Categoria

Desconforto local

PPD
%

PMV

Corrente
de ar (DR)
%

A

<6

− 0,2 < PMV < + 0,2

B

< 10

C

< 15

Devido a / Causado por
Diferença
vertical de
temperatura

Pavimento frio
ou quente

Assimetria de
radiação

< 10

<3

< 10

<5

− 0,5 < PMV < + 0,5

< 20

<5

< 10

<5

− 0,7 < PMV < + 0,7

< 30

< 10

< 15

< 10

Fonte: adaptado de EN ISO 7730 (CEN, 2005)

Todos os critérios devem ser satisfeitos simultaneamente para cada categoria. Cada
categoria prescreve uma Percentagem de Pessoas Descontentes (PPD) para o corpo como um todo
e uma Percentagem de Descontentes (PD) para cada um dos quatro tipos de desconforto local. O
desconforto devido a correntes de ar é expresso como a percentagem de pessoas que se prevê ser
incomodada pela corrente de ar (DR – Draught rate).
Na EN ISO 7730:2005 (CEN, 2005) para as três categorias de conforto são definidos os
critérios para assegurar as condições de conforto (edifícios climatizados), sendo definidas diferentes
temperaturas no verão e no inverno, devido aos diferentes níveis de resistência térmica da roupa e
atividade metabólica (Tabela 3). Os critérios de projeto especificados na Tabela 3 foram definidos
para níveis típicos de atividade considerando a resistência térmica da roupa de 0,5 clo durante o
verão e 1,0 clo durante o inverno.
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Tabela 3 – Exemplo de critérios de projeto para espaços de vários tipos de edifícios
Tipo de edifício/
Espaço
Escritório
individual,
Escritório
comum,
Sala de
conferencias,
Auditórios,
Refeitórios,
restaurantes,
Salas de aula
Infantários

Estabelecimentos
comerciais

Atividade
(W/m2)

Categoria

Temperatura Operativa
(°C)

Velocidade máxima do ar
média a (m/s)

Estação de
arrefecimento

Estação de
aquecimento

Estação de
arrefecimento

Estação de
aquecimento

A

24,5 ± 1,0

22,0 ± 1,0

0,12

0,10

B

24,5 ± 1,5

22,0 ± 2,0

0,19

0,16

C

24,5 ± 2,5

22,0 ± 3,0

0,24

0,21 b

A

23,5 ± 1,0

20,0 ± 1,0

0,11

0,10 b

B

23,5 ± 2,0

22,0 ± 2,5

0,18

0,15 b

C

23,5 ± 2,5

22,0 ± 3,5

0,23

0,19 b

A

23,0 ± 1,0

19,0 ± 1,5

0,16

0,13 b

B

23,0 ± 2,0

19,0 ± 3,0

0,20

0,15 b

C

23,0 ± 3,0

19,0 ± 4,0

0,23

0,18 b

70

81

93

a A velocidade média do ar máxima é baseada numa intensidade da turbulência de 40% e temperatura do ar igual à
temperatura operativa. A humidade relativa considerada é de 60% no verão e 40% no inverno.
b Abaixo do limite de 20 °C
Fonte: adaptado de EN ISO 7730 (CEN, 2005)

Na ASHRAE 55:2017, tal como na EN ISO 7730:2005, são usadas três categorias de ambientes
com relação ao conforto térmico diferentes: Categoria A, Categoria B e Categoria C (Tabela 2) (ASHRAE,
2017; CEN, 2005). A Categoria A é usada quando se deseja assegurar níveis de conforto elevados,
a Categoria B é usada para aplicações típicas e deve ser usada quando não existirem informações
detalhadas e a Categoria C é usada quando se deseja alargar os níveis de conforto (ASHRAE, 2017).
A ASHRAE 55:2017 define uma zona de conforto (Figura 3) para prever a situação de conforto
térmico dos ocupantes de um espaço (para velocidades do ar inferior a 0,20 m/s) (ASHRAE, 2017).
A EN 15251:2007 (CEN, 2007), aplicável a edifícios não industriais (edifícios residenciais,
unifamiliares e multifamiliares, escritórios, estabelecimentos de ensino, hospitais, hotéis e
restaurantes, instalações desportivas, e edifícios de comércio e serviços, lojas, centros comerciais,
etc.), distingue quatro categorias de conforto (I, II, III e IV)8 para o ambiente interior, em função do
nível de exigência, dependendo do tipo de edifício, tipo de ocupantes, clima e diferenças nacionais,
8

Noutras normas (EN 13779:2007 e EN ISO 7730:2005) estas categorias também são usadas, mas são designadas de forma diferente
(A, B, C ou 1, 2, 3, etc.).
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que podem ser selecionadas e usadas para definir uma avaliação global e anual do ambiente interior,
estimando a percentagem de tempo em cada categoria:
I -	Mais exigente. Elevado nível de expectativa. Para a conceção de edifícios onde se
pretende atingir um nível de conforto térmico muito elevado ou em edifícios com requisitos especiais
(com ocupantes sensíveis ou frágeis, doentes, crianças ou idosos).
II - Nível de expetativa normal. Para a conceção de novos edifícios e na reabilitação.
III - Nível de expetativa aceitável e moderado. Pode ser usado em edifícios existentes.
IV - 	Valores fora dos critérios definidos nas outras categorias. Caracterizado por um
número elevado de pessoas descontentes. Só é aceitável durante uma pequena parte do ano.
Figura 3 – Intervalo de conforto, para diferentes combinações de temperatura operativa e humidade relativa

Fonte: adaptado de ASHRAE 55 (ASHRAE, 2017)

Em edifícios com sistemas de climatização ativos, os critérios para o ambiente térmico
definidos na EN 15251:2007 baseiam-se nos índices de conforto térmico PMV‑PPD (Tabela 4) com
valores típicos de atividade metabólica e resistência térmica da roupa (CEN, 2007). Na Tabela 5
apresentam-se as temperaturas operativas a utilizar para o projeto de edifícios climatizados.
Tabela 4 – Exemplos das categorias recomendadas para o projeto de edifícios climatizados
Estado térmico do corpo como um todo

Categoria de ambiente térmico
interior

PPD

PMV

I

< 6%

- 0,2 < PMV < + 0,2

II

< 10%

- 0,5 < PMV < + 0,5

III

< 15%

- 0,7 < PMV < + 0,7

IV

> 15%

0,7 < PMV
PMV < - 0,7

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)
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Tabela 5 – Exemplos de valores de projeto recomendados para a temperatura interior de edifícios climatizados
Temperatura operativa (ºC)
Tipo de Edifício / Espaço

Edifícios de habitação: zonas de estar
(quartos, salas, cozinhas, etc.)
(Atividade sedentária @ 1,2 met)

Edifícios de habitação: outros espaços
(despensas, vestíbulo, etc.)
(Em pé - andar @ 1,6 met)
Escritórios individuais, Escritórios
comuns, Auditórios, Salas de aulas,
Refeitórios, Restaurantes
(Atividade sedentária @ 1,2 met)

Infantários
(Em pé - andar @ 1,4 met)

Estabelecimentos comerciais
(Em pé - andar @ 1,6 met)

Categoria

Mínima para aquecimento
(inverno)
(1,0 clo)

Máxima para arrefecimento
(verão)
(0,5 clo)

I

21,0

25,5

II

20,0

26,0

III

18,0

27,0

I

18,0

II

16,0

III

14,0

I

21,0

25,5

II

20,0

26,0

III

19,0

27,0

I

19,0

24,5

II

17,5

25,5

III

16,5

26,0

I

17,5

24,0

II

16,0

25,0

III

15,0

26,0

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)

Os modelos de conforto térmico adaptativo, incluídos nas normas EN 15251:2007 e
ASHRAE 55:2017 (CEN, 2007; ASHRAE, 2017), aplicam-se a espaços não climatizados, onde as condições
térmicas do ambiente são reguladas pelos ocupantes, principalmente através da abertura e fecho das
janelas, onde os ocupantes podem adaptar livremente as suas roupas às condições térmicas internas
e/ou externas e desenvolvem atividades físicas quase sedentárias (1,0 met a 1,3 met).
A Figura 4 apresenta as temperaturas operativas interiores de conforto e inclui dois
conjuntos de limites de temperatura operativa, um para 80% de aceitabilidade (para aplicações
típicas) e um para 90% de aceitabilidade (quando é pretendido um nível mais elevado de conforto
térmico) (ASHRAE, 2017).
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Figura 4 – Intervalos de temperatura operativa aceitável para espaços não climatizados

Fonte: adaptado de ASHRAE 55 (ASHRAE, 2017)

Na Tabela 6 apresentam-se as temperaturas operativas a utilizar para o projeto de edifícios
não climatizados e ventilados naturalmente de acordo com a norma EN 15251:2007 (CEN, 2007).
Na Figura 5 são apresentadas as temperaturas interiores aceitáveis na estação de
arrefecimento para edifícios sem sistemas de arrefecimento, com base na temperatura exterior média
exponencialmente ponderada, de acordo com a norma EN 15251:2007 (CEN, 2007). Os limites de
temperatura só se aplicam quando as condições térmicas nos espaços são reguladas principalmente
pelos ocupantes através da abertura e fecho das janelas. Os espaços podem ser servidos por um
sistema de aquecimento, mas este método não se aplica durante as épocas do ano em que o sistema
de aquecimento está em funcionamento.
Tabela 6 – Exemplos do intervalo de temperatura interior para o cálculo horário das necessidades de aquecimento e
arrefecimento de edifícios não climatizados e ventilados naturalmente
Tipo de Edifício / Espaço
Edifícios de habitação: zonas de estar (quartos, salas, cozinhas)
(Atividade sedentária @1,2 met)
Edifícios de habitação: outros espaços (despensas, circulação)
(Em pé, andar @ 1,5 met)
Escritórios e espaços com atividades similares (salas de
conferência, auditórios, refeitórios, restaurantes, salas de aula)
(Atividade sedentária @1,2 met)
Jardins da infância
(Em pé, andar @ 1,4 met)
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Intervalo de temperatura para

Categoria

Aquecimento
(ºC) (@ 1,0 clo)

Arrefecimento
(ºC) (@ 0,5 clo)

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

21,0 – 25,0
20,0 – 25,0
18,0 – 25,0
18,0 – 25,0
16,0 – 25,0
14,0 – 25,0
21,0 – 23,0
20,0 – 24,0
19,0 – 25,0
19,0 – 21,0
17,5 – 22,5
16,5 – 23,5

23,5 – 25,5
23,0 – 26,0
22,0 – 27,0
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23,5 – 25,5
23,0 – 26,0
22,0 – 27,0
22,5 - 24,5
21,5 – 25,5
21,0 - 26,0
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Tabela 6 – Exemplos do intervalo de temperatura interior para o cálculo horário das necessidades de aquecimento e
arrefecimento de edifícios não climatizados e ventilados naturalmente.
Intervalo de temperatura para

Tipo de Edifício / Espaço

Categoria

Aquecimento
(ºC) (@ 1,0 clo)

Arrefecimento
(ºC) (@ 0,5 clo)

Estabelecimentos comerciais
(Em pé, andar @ 1,6 met)

I
II
III

17,5 – 20,5
16,0 – 22,0
15,0 – 23,0

22,0 - 24,0
21,0– 25,0
20,0 - 26,0

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)
Figura 5 – Valores de projeto para a temperatura operativa interior para edifícios sem sistemas de arrefecimento em
função da temperatura exterior média exponencialmente ponderada

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)

Os limites de temperatura que devem ser aplicados na estação de aquecimento são:
para uma temperatura média exterior exponencialmente ponderada inferior a 10 °C, usar para os
limites superiores os mesmos valores (I, II, III) que para edifícios com sistemas de arrefecimento
(temperatura superior de inverno); para uma temperatura média exterior exponencialmente
ponderada inferior a 15 °C, utilizar para os limites inferiores os mesmos valores (I, II, III) que para
edifícios com sistemas de arrefecimento (temperatura inferior de inverno) (CEN, 2007).
O desconforto térmico pode ser causado por calor ou frio para o corpo como um todo.
Os limites de conforto podem, nesse caso, serem expressos pelos índices PMV e PPD. Mas a
insatisfação térmica pode ser também causada por parâmetros de desconforto térmico local
(arrefecimento ou aquecimento indesejado de uma parte do corpo). Os fatores de desconforto
térmico local mais comuns são a assimetria de radiação (superfícies frias ou quentes, por exemplo,
um envidraçado), correntes de ar (arrefecimento local causado pelo movimento do ar), diferença
vertical da temperatura do ar (entre a cabeça e os tornozelos) e pavimentos frios ou quentes.
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A norma EN ISO 7730:2005 e a norma ASHRAE 55:2017 também especificam como prever
a percentagem de descontentes (PD) devido ao desconforto térmico local (ASHRAE, 2017; CEN,
2005). A Tabela 7 especifica a percentagem de descontentes esperada associada a cada categoria
de ambiente térmico, de acordo com a norma ASHRAE 55:2017, para cada fonte de desconforto
térmico local (para resistências térmicas da roupa de 0,5 clo a 0,7 clo e atividades metabólicas de
1,0 met a 1,3 met) (ASHRAE, 2017).
Tabela 7 – Percentagem de descontentes (DR e PD) devido ao desconforto térmico local, devido a vários fatores para as
diferentes classes de ambiente térmico
Categoria
de edifício

DR devido a
correntes de ar

PD devido a diferença
vertical de temperatura

PD devido a pavimentos
ou tetos, frios ou quentes

PD devido a assimetria
de radiação

A

< 10

<3

< 10

<5

B

< 20

<5

< 10

<5

C

< 20

< 10

< 15

< 10

Fonte: adaptado de ASHRAE 55 (ASHRAE, 2017)

QUALIDADE DO AR INTERIOR E VENTILAÇÃO
O conforto e a saúde dos ocupantes, para além das condições térmicas de um ambiente,
também dependem da qualidade do ar interior. Para que seja possível manter um ambiente
adequado à permanência dos ocupantes é necessário proceder à evacuação das substâncias
poluentes, intensificando também, quando necessário, o arrefecimento desses espaços.
A Tabela 8 e a Tabela 9 listam os requisitos de ventilação para edifícios não residenciais e
residenciais e a Tabela 10 lista as taxas mínimas de ventilação na zona de respiração definidas de
acordo com a norma ASHRAE 62-1:2016 (ASHRAE, 2016).
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Tabela 8 – Exigências ao ar exterior para ventilação de edifícios comerciais

a

Aplicação

Ocupação máxima
(pessoas)

Necessidades de ar
novoa

Escritórios

7

10 l/s por pessoa

Zonas de receção

60

8 l/s por pessoa

Salas de conferência

50

10 l/s por pessoa

Comentários

Alguns equipamentos de escritório
podem exigir extração local.

Os valores definem as taxas de fornecimento de ar novo, necessárias para assegurar uma qualidade do ar interior

aceitável. Estes valores foram definidos para diluir bioefluentes humanos e outros contaminantes com uma margem
de segurança adequada e para ter em conta as diferentes condições de saúde das pessoas e níveis de atividade
desenvolvida.
Fonte: adaptado de ASHRAE 62-1 (ASHRAE, 2016)

Tabela 9 – Exigências de ar exterior para ventilação de edifícios residenciaisa (unifamiliares e multifamiliares)
Aplicações

Zonas de estar

Cozinhas b
Instalações sanitárias
(com e sem banheira)b
Garagens: Individuais
Comuns

Requisitos

Comentários

0,35 renovações de
ar por hora mas não
menos do que 7,5 l/s
por pessoa

Para calcular a taxa de renovação de ar por hora, o volume das
zonas de estar deve incluir todas as áreas do espaço climatizado.
A ventilação é normalmente satisfeita por infiltração e ventilação
natural. Edifícios com envolventes estanques podem exigir
fornecimento de ventilação suplementar para aparelhos de
queima de combustível, incluindo lareiras. A taxa de ocupação
deve basear‑se no número de quartos da seguinte forma: primeiro
quarto, duas pessoas; cada quarto adicional, uma pessoa. Se se
previrem taxas de ocupação superiores estas devem ser usadas.

50 l/s intermitente
ou 12 l/s contínuo ou
abertura de janelas
25 l/s intermitente
ou 10 l/s contínuo ou
abertura de janelas
50 l/s por carro
7,5 l/s.m2

Capacidade de extração mecânica instaladac. Condições climáticas
podem afetar a escolha do sistema de ventilação.
Capacidade de extração mecânica instaladac.
Normalmente assegurada pelas infiltrações ou por ventilação
natural.

a

Considera-se que a qualidade do ar exterior é aceitável.

b

As condições climáticas podem afetar a escolha da opção de ventilação considerada.

c

O ar extraído das cozinhas e instalações sanitárias pode ser compensado pelo ar fornecido nas áreas adjacentes.

Fonte: adaptado de ASHRAE 62-1 (ASHRAE, 2016)
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Tabela 10 – Taxas mínimas de ventilação na zona de respiração, para espaços sem fumadores
Tipo de edifício

Escritórios comuns
Áreas de receção
Telefone/entrada de
dados
Entrada principal,
vestíbulos
Apartamentos
Espaços comuns,
corredores

Taxa de ar exterior
para pessoas (Rp)
(l/s·pessoa)

Taxa de ar exterior
para a área (Ra)
(l/s·m2)

Valores por defeito
Densidade
de ocupação
(#/100 m2)

Taxa de ar exterior
combinada
(l/s·pessoa)

Classe
de ar

2,5
2,5

Edifícios de escritório
0,3
0,3

5
30

8,5
3,5

1
1

2,5

0,3

60

3,0

1

2,5

0,3

10

5,5

1

2,5

Edifícios residenciais
0,3

1

-

0,3

1

Notas:
Requisitos relacionados: as taxas apresentadas consideram que todos os outros requisitos aplicáveis desta norma são
cumpridos.
Densidade do ar: os caudais de ventilação definidos são baseados numa densidade de ar de 1,2 kgda/m3 (ar seco a uma
pressão barométrica de 1 atm (101,3 kPa) e uma temperatura do ar de 21 °C). As taxas podem ser ajustadas para a
densidade real, mas tal não é necessário para o cumprimento da norma.
Densidade de ocupação padrão: A densidade de ocupação padrão deve ser usada quando a densidade real de ocupantes
não for conhecida.
Taxa de ar exterior combinada padrão (por pessoa): esta taxa é baseada na densidade de ocupação padrão.
Ocupações não listadas: se a categoria de ocupação para um espaço ou zona proposta não estiver listada na norma,
devem ser usados os requisitos para a categoria de ocupação listada que é mais parecida em termos de densidade de
ocupantes, atividades e tipo de construção.
A ocupação padrão para edifícios de habitação deve ser de duas pessoas para estúdios e edifícios com um quarto, com
uma pessoa adicional para cada quarto adicional.
O ar de uma habitação não deve ser recirculado ou transferido para qualquer outro espaço fora dessa habitação.
Fonte: adaptado de ASHRAE 62-1 (ASHRAE, 2016)

O caudal de ventilação de projeto, na norma EN 15251:2007 (CEN, 2007), é calculado
considerando a soma da ventilação necessária devido aos ocupantes (bioefluentes) (qp) e devido às
fontes de poluição do edifício e dos sistemas (qB) (Tabela 11 e Tabela 12) de acordo com o método
baseado nos ocupantes ou componentes do edifício. O caudal de ventilação total do espaço (l/s) é
obtido pela soma do caudal devido aos ocupantes (multiplicando o número de ocupantes (valor de
projeto) pelo caudal de ventilação devido aos ocupantes, por ocupante (l/s.pessoa)), com o caudal
de ventilação devido às emissões do edifício (multiplicando a área (m2), pelo caudal de ventilação
devido às emissões do edifício (l/s.m2)).
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Tabela 11 – Caudal de ventilação necessário para a diluição de emissões (efluentes biológicos) de pessoas (qp)
Categoria

Percentagem de pessoas descontentes esperada

Caudal de ventilação (l/s/pessoa)

I
II
III
IV

15
20
30
> 30

10
7
4
4

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)
Tabela 12 – Caudal de ventilação necessário para a diluição de emissões devido ao edifício (qB)

a

Categoria

Edifícios muito pouco poluentes a

Edifícios pouco poluentes a

Edifícios não pouco poluentes a

I
II
III

0,50 l/s.m2
0,35 l/s.m2
0,30 l/s.m2

1,0 l/s.m2
0,7 l/s.m2
0,4 l/s.m2

2,0 l/s.m2
1,4 l/s.m2
0,8 l/s.m2

Um edifício é considerado pouco poluente ou muito pouco poluente, quando a maioria dos materiais de construção

utilizados nas superfícies interiores respeita os critérios nacionais ou internacionais de materiais pouco poluentes ou de
baixa contaminação (CEN, 2007).
Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)

Na Tabela 13 são apresentados exemplos dos caudais de ventilação recomendadas para
edifícios não residenciais com densidade de ocupação de referência para as três categorias de edifícios.
Os valores da Tabela 13 baseiam-se na mistura completa na sala (a concentração de
poluentes é igual na zona de exaustão e na zona ocupada). A ventilação necessária devido à presença
de fumadores baseia-se na suposição de que 20% dos ocupantes são fumadores, e fumam 1,2
cigarros por hora. As taxas de ventilação para considerar a presença de fumadores baseiam-se em
critérios de conforto e não de saúde.
Na Tabela 14 são apresentados, para as três categorias de edifícios, os caudais de ventilação
recomendados, por pessoa (considerando que os ocupantes são a única fonte de poluição) e por
metro quadrado de área de pavimento (considerando a emissão de poluentes associadas aos
materiais do edifício), de acordo com o método baseado na taxa de ventilação por pessoa ou por
metro quadrado de área de pavimento (CEN, 2007).

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

92

Capítulo 6
REQUISITOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS E DE VENTILAÇÃO EM EDIFÍCIOS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO

Sandra Monteiro da Silva, Luís Bragança

Tabela 13 – Exemplos de caudais de ventilação recomendadas para edifícios não residenciais com densidade de ocupação
de referência
Área
Tipo de edifício
Categoria (m2/
ou espaço
pessoa)
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Escritórios
individuais
Escritórios
comuns
Salas de
conferências
Auditórios

Restaurantes

Sala de aulas

Infantários
Estabelecimentos comerciais

qp
l/s.m2

para
ocupação

10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
2,00
2,00
2,00
0,75
0,75
0,75
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
7,00
7,00
7,00

1,0
0,7
0,4
0,7
0,5
0,3
5,
3,5
2,0
15,0
10,5
6,0
7,0
4,9
2,8
5,0
3,5
2,0
6,0
4,2
2,4
2,1
1,5
0,9

qB

l/s.m2

qtot

para edifícios
muito pouco
poluentes

0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
2,8
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
1,0
0,7
0,4

qB

qtot

qB

qtot

l/s.m2

l/s.m2

para edifícios pouco
poluentes

para edifícios não
pouco poluentes

1,5
1,0
0,6
1,2
0,8
0,5
5,5
3,8
2,2
15,5
10,8
0,8
7,5
5,2
3,0
5,5
3,8
2,2
6,5
4,5
2,6
3,1
2,2
1,3

1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,4
2,0
1,4
0,8

2,0
1,4
0,8
1,7
12
0,7
6,0
4,2
2,4
16,0
11,2
6,4
8,0
5,6
3,2
6,0
4,2
2,4
7,0
4,9
2,8
4,1
2,9
1,7

2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
2,0
1,4
0,8
3,0
2,1
1,2

Com
fumadores
somar
(l/s.m2)

3,0
2,1
1,2
2,7
1,9
1,1
7,0
4,9
2,8
17,0
11,9
6,8
9,0
6,3
3,6
7,0
4,9
2,8
8,0
5,8
3,2
5,1
3,6
2,1

0,7
0,5
0,3
0,7
0,5
0,3
5,0
3,6
2,0

5,0
2,8

Nota: Se for permitido fumar deve somar-se o caudal adicional apresentado na última coluna.
Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)
Tabela 14 – Exemplos de caudais de ventilação recomendadas para edifícios não residenciais, devido aos poluentes do
edifício
Categoria

Caudal de ventilação por pessoa
(l/s/pessoa)

I

Caudal de ar para as emissões do edifício (l/s/m²)
Edifícios muito
pouco poluentes

Edifícios
pouco poluentes

Edifícios não
pouco poluentes

10

0,50

1,0

2,0

II

7

0,35

0,7

1,4

III

4

0,20

0,4

0,8

Nota: Caudais por pessoa ou por m área de pavimento
2

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

93

Capítulo 6
REQUISITOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS E DE VENTILAÇÃO EM EDIFÍCIOS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO

Sandra Monteiro da Silva, Luís Bragança

Em edifícios não residenciais, para garantir uma boa qualidade do ar interior no início da
ocupação, a ventilação deve começar antes do início da ocupação (fornecendo um caudal de ar novo
equivalente a 2 renovações de ar por hora (rph)) ou deve ser assegurada uma taxa de ventilação
mínima durante as horas de não ocupação (definida com base no tipo de edifício e na carga de
poluição dos espaços, recomendando-se, no mínimo, 0,1 a 0,2 l/s.m2) (CEN, 2007).
Em edifícios residenciais a qualidade do ar interior é expressa como o nível de ventilação
exigido (Tabela 15). As taxas de ventilação padrão são baseadas na utilização média de uma habitação.
Num edifício residencial é recomendável uma taxa mínima de ventilação entre 0,05 a 0,10 l/s.m2
durante os períodos de não ocupação (CEN, 2007).
Tabela 15 – Exemplo dos caudais de ventilação para edifícios residenciais
Espaços de estar e quartos,
Caudal de
a
principalmente admissão de ar exterior
ventilação
Categoria
rph
l/s.pessoab
l/s.m2
l/s.m2

Caudal de extração (l/s)
Instalações sanitárias
Com
Sem
Cozinha
banheira
banheira

I

0,49

0,7

10

1,4

28

20

14

II

0,42

0,6

7

1,0

20

15

10

III

0,35

0,5

4

0,6

14

10

7

Nota: 	Funcionamento contínuo da ventilação durante o período de ocupação. Mistura completa.
a

Os caudais de ventilação em l/s.m2 e rph são iguais quando o pé direito é de 2,5 m.

b

O número de ocupantes numa habitação pode ser estimado a partir do número de quartos.

Fonte: adaptado de EN 15251 (CEN, 2007)

Conforto acústico, higrotérmico e requisitos de ventilação
No processo de conceção do edifício, existem dois momentos que determinam fortemente
o conforto térmico (e a eficiência energética), a potencialidade de ventilação natural e o conforto
acústico: o primeiro quando se decide a localização e a orientação do edifício; e o segundo quando
se definem as características da envolvente (e dos sistemas), pois, através dela, podem‑se reduzir as
transferências de calor através da envolvente, propiciar a ventilação natural e minimizar o impacto
do ruído nos ocupantes do edifício. O isolamento térmico e acústico dos elementos da envolvente é
o resultado da inter-relação dos seus elementos (zona corrente, pontes térmicas, portas e janelas).
Na Tabela 16 são apresentadas, a título de exemplo, as características de desempenho
térmico e acústico de alguns tipos de envidraçados. O fator solar dos vãos envidraçados com vidro
simples incolor variam, em geral, entre 0,04 a 0,25 para sistemas de proteção solar aplicados pelo
exterior e entre 0,30 a 0,70 para sistemas de proteção solar interiores.
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Tabela 16 – Características dos envidraçados
Rw

C

Ctr

RA
(dB)

RA,tr
(dB)

U
(W/m2.ºC)

6 mm

31

-1

-2

30

29

5,7

8 mm

32

-1

-2

31

30

5,7

10 mm

33

-1

-2

32

31

5,6

4 (12) 4 mm

30

0

-3

30

27

2,9

4 (16) 4 mm

30

0

-3

30

27

2,7

8 (16) 8 mm

34

-1

-4

33

30

2,7

4 (12) 6 mm

33

-1

-4

32

29

2,9

4 (16) 8 mm

35

-1

-5

34

30

–

10 (12) 4 mm

35

0

-3

35

32

2,8

8 (20) 44,2

38

-1

-5

37

33

–

8 (20) 44,4

40

-1

-4

39

36

–

8 (20) SP514

41

-1

-5

40

36

–

8 (12) 44,1

40

-2

-5

38

35

3,2

10 (12) 44,1

41

0

-4

41

37

2,8

8 (20) 44,2

40

-1

-5

39

35

–

Composição dos vidros

Vidro simples

Vidro duplo

Vidro duplo acústico

Vidro duplo de
segurança reforçada

Vidro duplo acústico de
segurança

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)

Na Tabela 17 apresentam-se os valores estimados do isolamento sonoro a sons de condução
aérea, de paredes exteriores, em função do tipo de envidraçado e da existência ou não de caixas de
estore (CE), a parede exterior considerada é uma parede dupla de tijolo cerâmico furado de 11 cm,
com uma caixa de ar com 5 cm de lã mineral, com 70 kg/m3, tijolo furado de 15 cm, rebocada em
ambas as faces (1,5 cm) e 30% e 60% de área de envidraçado em relação à área de parede.
A existência de grelhas de ventilação poderá reduzir, em 1 a 3 dB, o isolamento acústico
das paredes, existindo sistemas com isolamento sonoro equivalente e superior ao dos envidraçados
correntes (Figura 6). Existem também no mercado sistemas de ventilação mecânica descentralizados
que podem ser integrados na caixilharia de janelas ou em paredes.
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Tabela 17 – Comportamento acústico de paredes exteriores, para diferentes tipos de envidraçados, com e sem caixas de
estore (CE)
RW (dB)

Elemento Construtivo
Parede dupla de tijolo furado (11 + 15) cm, 5 cm de lã
mineral (70 kg/m3), 1,5 cm reboco

30%

Massa
(kg/m2)

60%

Sem CE

Com CE

Sem CE

Com
CE

Vidro duplo laminado (4 + 12 + 4) mm

41,0

41

40

38

38

Vidro duplo (6 + 12 + 6) mm

30,0

40

40

40

37

Vidro duplo laminado (11+ 20 + 9) mm

75,0

51

48

49

47

Vidro duplo (Rw + Ctr = 29 dB)

25,0

41

40

39

38

Vidro duplo (Rw + Ctr = 31 dB)

35,0

43

42

41

40

Vidro duplo (Rw + Ctr = 34 dB)

35,0

44

43

42

41

Vidro duplo (Rw + Ctr = 38 dB)

35,0

44

43

42

41

Vidro duplo (10 + 10 + 4) mm (Rw = 37)

68,0

44

43

41

41

Vidro duplo (10 + 6 + 4) mm (Rw = 37)

67,0

44

43

41

41

Vidro duplo (4 + 12 + 4) mm (Rw = 34)

44,0

41

40

38

38

Vidro duplo (8+ 12 + 4) mm (Rw = 37)

31,9

44

43

41

41

Vidro duplo (8+ 8 + 4) mm (Rw = 36)

31,1

43

42

41

40

Vidro duplo (9+ 12 + 10) mm (Rw = 42)

90,0

48

42

46

44

Vidro duplo (4 + 12 + 4) mm (Rw = 34)

44,0

41

40

38

38

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)
Figura 6 – Soluções de ventilação com isolamento acústico a colocar em janelas
Área de ventilação

12301 mm2

Fluxo de ar com 2 Pa

42 m3/h/m

Dn,w(C;Ctr)

27 (-1;-2) a 43 (-1;-2) (dB)

Autorregulável

Sim

U

3,9 W/m2.ºC

Fonte: adaptado de RENSON (2019)

Na Tabela 18 apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de paredes
exteriores e respetivas características de isolamento térmico e acústico, considerando a existência
de um envidraçado corrente (6 + 10 + 4) mm e caixilharia de alumínio, para diferentes áreas de
envidraçado em relação à área de parede (a título exemplificativo).
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Tabela 18 – Características de diferentes tipos de paredes exteriores, com um envidraçado corrente
Descrição
RW (dB)
Tipo de
Massa
U
2
2
Área de envidraçado em relação à área da parede
Parede
(kg/m ) (W/m .ºC) 15% 30% 50% 60%
Granito com 60 cm de espessura

1404

2,60

43

40

37

37

Granito com 100 cm de espessura

2340

1,90

44

40

38

37

Tijolo cerâmico maciço de 22 cm

410

2,19

44

40

38

37

Tijolo cerâmico furado de 20 cm, rebocado numa face

250

1,41

43

40

38

37

Tijolo cerâmico furado de 22 cm, rebocado numa face
Concreto armado com 15 cm
Concreto armado com 20 cm
Concreto armado com 25 cm

330
350
470
595

1,41
4,08
3,70
3,39

43
44
44
44

40
40
40
40

38
38
38
38

37
37
37
37

Blocos de concreto furados de 20 cm, rebocados
numa face

275

2,07

43

40

38

37

Tijolo furado de 15 cm, caixa de ar com 5 cm de lã
mineral, 70 kg/m3, tijolo furado 15 cm rebocada em
ambas as faces (1,5 cm)

310

0,55

43

40

38

37

Tijolo maciço de 11 cm, caixa de ar com 5 cm de lã
mineral, 70 kg/m3, tijolo furado 15 cm rebocada em
ambas as faces (1,5 cm)

367

0,64

43

40

38

37

Fonte: adaptado de PARTÍCIO (2018)

Na Tabela 19 apresentam-se, a título de exemplo, valores para o isolamento térmico e
acústico de alguns tipos de paredes interiores, sem aberturas.
Tabela 19 – Isolamento acústico e térmico de paredes interiores leves
Tipo de Parede

Descrição

Rw (dB) U (W/m2.ºC)

Placa de gesso cartonado (12,5 mm) em cada lado de um perfil metálico
(espessura total de 75 mm)

35

0,41

Duas placas de gesso cartonado (12,5 mm) em cada lado de um perfil
metálico de 70 mm (espessura total de 122 mm)

45

0,29

Placa de gesso cartonado (12,5 m) em cada lado de um perfil metálico de 48
mm com lã mineral no interior (espessura total de 75 mm)

40

0,66

Duas placas de gesso cartonado (12,5 mm) em cada lado de um perfil
metálico de 150 mm com lã mineral no interior (espessura total de 122 mm)

50

0,294

Duas placas de gesso cartonado (12,5 mm) em cada lado de perfis metálicos
desalinhados com lã mineral no interior (espessura total de 178 mm)

55

0,18

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

97

Capítulo 6
REQUISITOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS E DE VENTILAÇÃO EM EDIFÍCIOS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO

Sandra Monteiro da Silva, Luís Bragança

Na Tabela 20 apresentam-se os valores estimados do isolamento sonoro a sons de condução
aérea, de paredes interiores simples e duplas de vários materiais e espessuras.
A existência de aberturas nas paredes interiores irá também reduzir a sua capacidade de
isolamento acústico. Na Tabela 21 apresenta-se, a título de exemplo, o isolamento global calculado
para uma parede com uma porta que ocupa cerca de 7% da área total da parede.
Tabela 20 – Comportamento acústico de diversos tipos de paredes interiores
Descrição

Massa
(kg/m2)

RW
(dB)

U
(W/m2.ºC)

Tijolo cerâmico perfurado de 11 cm, rebocado nas duas faces

140

39

2,20

Tijolo cerâmico perfurado de 15 cm, rebocado nas duas faces

170

40

1,74

Tijolo cerâmico perfurado de 20 cm, rebocado nas duas faces

210

43

1,42

Tijolo cerâmico furado de 7 cm, rebocado nas duas faces

110

37

2,67

Tijolo cerâmico furado de 15 cm, rebocados numa face

200

43

1,76

Tijolo cerâmico furado de 20 cm, rebocado numa face

250

46

1,43

Tijolo cerâmico furado de 22 cm, rebocado numa face

330

48

1,43

Concreto armado com 15 cm

350

48

4,08

Concreto armado com 20 cm

470

51

3,70

Concreto armado com 25 cm

595

53

3,39

Blocos de concreto furados de 10 cm, rebocados numa face

150

40

2,96

Blocos de concreto furados de 15 cm, rebocados numa face

220

43

2,65

Blocos de concreto furados de 20 cm, rebocados numa face

275

48

2,09

Placa de gesso cartonado com 1,3 cm, fibra de vidro com 4
cm, placa de gesso cartonado com 1,3 cm

84

47

0,82

Tijolo furado de 7 cm, caixa de ar com 5 cm de lã mineral,
70 kg/m3, tijolo furado de 11 cm, rebocada nas duas faces
(1,5cm)

220

45

0,53

Tijolo furado de 7cm, caixa de ar com 5 cm de lã mineral, 70
kg/m3, tijolo furado 15 cm, rebocada nas duas faces (1,5cm)

250

45

0,50

Tijolo furado de 11 cm, caixa de ar com 5 cm de lã mineral,
70 kg/m3, tijolo furado de 11 cm, rebocada nas duas faces
(1,5cm)

240

45

0,51

Tijolo furado de 11 cm, caixa de ar com 5 cm de lã mineral
com 70 kg/m3, tijolo furado de 15 cm, rebocada nas duas
faces (1,5cm)

280

46

0,48

Tijolo furado de 15 cm, caixa de ar com 5 cm de lã mineral, 70
kg/m3, tijolo furado 15 cm rebocada nas duas faces (1,5cm)

310

47

0,45

Tipo de Parede

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)
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Tabela 21 – Isolamento global calculado para uma parede com uma porta que ocupa cerca de 7% da área total da parede
Índice de isolamento sonoro da divisória (dB) – sem porta

25

30

35

40

Com qualquer porta, com frinchas bem aparentes no contorno

23

25

27

27

Com porta leve, com vedante de frincha de contorno

24

28

30

32

Com porta pesada, com vedante de frincha de contorno

25

29

33

35

Com porta dupla, com tratamento acústico do espaço entre portas

25

30

35

40

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)

Para assegurar o isolamento sonoro a sons de percussão dos pavimentos podem ser
usados pavimentos flutuantes, revestimentos resilientes, revestimentos instalados sob materiais
resilientes (Figura 7) e tetos falsos.
A utilização de um revestimento resiliente ou de uma camada resiliente ajudará a reduzir
a transmissão de sons de percussão de 4 a 10 dB, dependendo do tipo de elemento de suporte
e material e espessura do elemento resiliente. A escolha do material resiliente mais adequado
dependerá do tipo de revestimento de piso utilizado e do elemento de suporte no qual é aplicado.
Um revestimento de piso resiliente e espesso (Figura 7) não contribui significativamente
para melhorar o isolamento térmico entre os espaços. Dependendo da espessura e da resistência
térmica do material de revestimento de piso resiliente, a massa do pavimento pode não contribui
para a inércia térmica do espaço superior.
Um pavimento flutuante (Figura 7) pode contribuir para melhorar o isolamento térmico
entre espaços, no entanto, dependendo da espessura do material resiliente colocado sob o
pavimento flutuante, o espaço superior só beneficia da contribuição da massa da laje flutuante para
a inércia térmica do espaço.
Figura 7 – Exemplos de formas de reduzir a transmissão de sons de percussão

Fonte: Autores (2019)

Deve-se ter especial atenção e cuidado na execução destes elementos para evitar “pontes
acústicas” (Figura 8), isolando a superfície da zona de circulação das paredes do perímetro através
da instalação de uma faixa de flanqueamento resiliente.
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Figura 8 – Exemplo da ligação entre pavimentos ou revestimentos flutuantes e paredes e forma de isolamento de
tubulação instalada no pavimento

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)

Um teto falso (Figura 9), com suspensores acústicos e cerca de 10 cm de material absorvente
aplicado na caixa de ar de, pelo menos, 15 cm, pode reduzir o nível de ruído no espaço inferior de
10 a 15 dB. Um teto falso com suspensores acústicos e material absorvente no espaço de ar do teto
falso é necessário para melhorar o desempenho acústico (a sons aéreos e a sons de percussão).
Sob o ponto de vista do isolamento térmico só contribui de forma significativa para melhorar o
isolamento térmico entre os espaços, quando existe um material absorvente na caixa de ar. Neste
caso, a massa do pavimento não contribui para a inércia térmica do espaço inferior.
Figura 9 – Teto falso com suspensores acústicos

Fonte: Autores (2019)

Na Tabela 22 apresentam-se alguns exemplos de pavimentos e os respetivos índices de
isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão e respetivo coeficiente de transmissão
térmica, e mostra-se a influência da espessura e do tipo de elemento resiliente e da existência de
uma lajeta flutuante para o comportamento acústico dos pavimentos.
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Tabela 22 – Comportamento acústico e térmico de diversos tipos de pavimentos
Tipo de Laje

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

Descrição

Massa
(kg/m2)

RW
(dB)

Laje alveolar (20 cm), camada de regularização (4 cm),
membrana de espuma de polietileno (0,5 cm),
revestimento de piso de madeira (0,8 cm), rebocada
na superfície inferior

430

53

75

2,18

Laje maciça de concreto armado (20 cm) e
revestimento de piso em material cerâmico (0,8 cm),
rebocada na superfície inferior

475

54

69

3,02

Laje maciça de concreto armado (20 cm), fibra de
coco (2,5 cm, 110 kg/m3), lajeta de concreto armado
(4 cm)

522.8

58

47

1,12

Laje de concreto armado (20 cm), lã de rocha (2 cm,
100 kg/m2), membrana de polietileno (0,15 mm)
lajeta de concreto armado (4 cm)

560

60

39

1,27

Laje de concreto armado (20 cm), poliestireno
expandido (2 cm), membrana de polietileno
(0,15 mm) lajeta de concreto armado (4 cm)

520,4

58

42

1,23

Laje maciça de concreto armado (20 cm), camada de
regularização (4 cm), aglomerado de cortiça (2,5 cm),
revestimento de piso em madeira (0,8 cm), rebocada
na superfície inferior

485

58

51

0,95

Laje maciça de concreto armado (20 cm), camada de
regularização (4 cm), aglomerado de cortiça (4 cm),
revestimento de piso em madeira (0,8 cm) e rebocada
na superfície inferior

574

58

49

0,69

Laje maciça de concreto armado (20 cm), camada
de regularização (4 cm), lã de rocha (2 cm), lajeta de
concreto armado (4 cm), revestimento de piso em
madeira (0,8 cm), rebocada na superfície inferior

577

56

54

1,11

Laje maciça de concreto armado (20 cm), lâmina de
polietileno reticular (0,5 mm), lajeta de concreto
armado (6 cm), revestimento de piso em material
cerâmico (0,8 cm), rebocada na superfície inferior

487

56

54

2,09

Laje maciça de concreto armado (20 cm), camada de
regularização (4 cm), aglomerado de cortiça (2,5 cm),
teto falso com placas de gesso cartonado, sem
preenchimento

600

59

51

0,63
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Tabela 22 – Comportamento acústico e térmico de diversos tipos de pavimentos
Tipo de Laje

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

Descrição

Massa
(kg/m2)

RW
(dB)

Laje maciça de concreto armado (20 cm), camada de
regularização (4 cm), aglomerado de cortiça (2,5 cm),
teto falso com placas de gesso cartonado, com 15 cm
de lã mineral

610

61

48

0,21

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
cerâmicos (25 cm), camada de regularização (5 cm),
revestimento de piso de madeira (0,8 cm), rebocada
na superfície inferior

315

52

85

2,41

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
cerâmicos (25 cm), camada de regularização (5 cm),
membrana de espuma de polietileno (0,5 cm),
revestimento de piso em madeira (0,8 cm), rebocada
na superfície inferior

315

52

79

1,86

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
cerâmicos (25 cm), camada de regularização (5 cm),
membrana de espuma de polietileno (1 cm), lajeta
flutuante de concreto armado (4 cm), revestimento
de piso em madeira (0,8 cm), rebocada na superfície
inferior

410

52

65

1,47

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
cerâmicos (25 cm), camada de regularização (5 cm),
membrana de espuma de polietileno (2,5 cm), lajeta
flutuante de concreto armado (4 cm), revestimento
de piso em madeira (0,8 cm), rebocada na superfície
inferior

411

52

55

0,96

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
de concreto (26 cm), camada de regularização (4 cm),
membrana de espuma de polietileno (0,5 cm),
revestimento de piso em madeira (0,8 cm), rebocada
na superfície inferior

565

52

79

1,87

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
de concreto (26 cm), camada de regularização (4 cm),
membrana de espuma de polietileno (1 cm), lajeta
flutuante de concreto armado (4 cm), revestimento
de piso em madeira (0,8 cm), rebocada na superfície
inferior

600

56

53

1,52

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
de poliestireno expandido (25 cm), camada de
regularização (5 cm), sem revestimento

262

45

90

2,68
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Tabela 22 – Comportamento acústico e térmico de diversos tipos de pavimentos
Descrição

Massa
(kg/m2)

RW
(dB)

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
de poliestireno expandido (25 cm), camada de
regularização (5 cm), revestimento de piso em
parquet, rebocada na superfície inferior

430

47

84

2,08

Laje aligeirada com vigotas pré‑esforçadas e blocos
de poliestireno expandido (25 cm), camada de
regularização (5 cm), lâmina de espuma de polietileno
(0,5 cm), revestimento de piso em parquet, rebocada
na superfície inferior

430

48

68

1,66

Tipo de Laje

L’n,w
U
(dB) (W/m2.ºC)

Fonte: adaptado de PATRÍCIO (2018)

Resumo das exigências
A título de exemplo, apresenta-se na Figura 10 e na Tabela 23 um resumo das exigências
acústicas, térmicas e de ventilação, para edifícios de habitação, de acordo com a legislação
Portuguesa.
Figura 10 – Identificação de zonas com exigências relevantes

Fonte: Autores (2019)
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Tabela 23 – Requisitos térmicos, acústicos e de ventilação em edifícios de habitação
Comportamento Acústico
Zona

DnT,w (mín.)
(dB)

Comportamento Térmico e Ventilação

L’nT,w máx.
(dB)

U
(W/m2.ºC)

Qc
(m3/h.pessoa)

Área de janelas para ventilação

-

0,40 (zona I1)
0,35 (zona I2)
0,30 (zona I3)

16

-

16

-

b

A

33 dB (Zonas mistas)
28 dB (Zonas sensíveis)

B

33 dB (Zonas mistas)
28 dB (Zonas sensíveis)

-

0,50 (zona I1)
0,40 (zona I2)
0,35 (zona I3)

C

50 dB

60 dB

-

-

D

48 dB
40 dB (se o local emissor
é um caminho de
circulação vertical e o
edifício é servido por
ascensores)
50 dB (se o local emissor
é garagem automóvel)

0,40 (zona I1)
0,35 (zona I2)
0,30 (zona I3)

Corredores: janelas com pelo menos 1,50
m2 que ventilem toda a área; entradas
de ar junto ao teto, com 0,10 m2 e saídas
de fumo com 0,20 m2 por cada 15 m2 de
corredor.
Escadas: com vãos envidraçados: 0,25 m2
por piso; sem vãos envidraçados: 1,00 m2
no topo e 0,50 m2 na base

-

0,40 (zona I1)
0,35 (zona I2)
0,30 (zona I3)

-

-

0,50 (zona I1)
0,40 (zona I2)
0,35 (zona I3)

O Decreto-Lei n.º 368/99 (Segurança
contra incêndio em estabelecimentos
comerciais), não define áreas nem
caudais de ventilação

a

b

-

b

E

F

58 dB

30 dB

0,40 (zona I1)
0,35 (zona I2)
0,30 (zona I3)

–

-

0,40 (zona I1)
0,35 (zona I2)
0,30 (zona I3)

-

-

-

b

G

58 dB

H

48 dB
40 dB (se o local emissor
é um caminho de
circulação vertical e o
edifício é servido por
ascensores)
50 dB (se o local emissor
é garagem automóvel)

I

-

20 - 35

50 dB

b

-

Aberturas com pelo menos 0,06 m2/
veículo ou ventilação mecânicad

Zonas sensíveis - área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional,
ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades
de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração,
papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno (De acordo com o
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007)).
Zonas mistas - área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível (De acordo com o estabelecido no
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007)).

a
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	Considerando que o coeficiente de redução de perdas (que traduz a redução da transmissão de calor), btr > 0,70,
ou seja, os elementos têm que cumprir os mesmos requisitos que os elementos da envolvente exterior;
c
	Caudal de ar novo por ocupante (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e à Portaria 138-I/2021). O número de pessoas de
referência deve corresponder à ocupação máxima prevista, respeitando, o limite máximo de 0,02 pessoas/m2 nos espaços
pequenos com níveis de ocupação baixos (vestíbulos, consultórios, bibliotecas) e o limite mínimo de 1,2 pessoas/m2 nos
espaços com grande concentração de pessoas (salas de reuniões, auditórios).
d
	De acordo com o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Parques de Estacionamento Cobertos, DecretoLei n.º 66/95.
Fonte: Autores (2019)
b

As exigências a nível de qualidade térmica da envolvente são definidas em função do
zonamento climático do país (Figura 11) com base na Nomenclatura das Unidades Territoriais para
Fins Estatísticos, sendo definidas três zonas climáticas para o inverno (I1, I2 e I3) e para o verão (V1,
V2 e V3) e nos graus-dias (com base em 18ºC), para o inverno e a temperatura exterior média (Text)
para o verão. Despacho n.º 6476-H/2021
Figura 11 – Zona climática de verão e de inverno

Fonte: adaptado de Despacho n.º 6476-H/2021.
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NA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE SBTool PT-H
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UNIVERSIDADE DO MINHO

Introdução
O setor de construção de edifícios é responsável por inúmeros impactos negativos no
ambiente. A relação entre os problemas ambientais e este setor já foi comprovada e é aceita pela
comunidade científica (DONG; NG, 2015; LI et al., 2017; WONG; KUAN, 2014). Na União Europeia
(UE), o setor é responsável por cerca de 40% do total de energia consumida e 33% das emissões de
CO2. Com o aumento das exigências por parte da sociedade por edifícios mais eficientes, confortáveis
e sustentáveis, a eficiência energética tem vindo a ganhar especial relevância, principalmente
devido ao fraco desempenho energético do edificado existente e à utilização irracional de energia
(HORTA, 2012). Para responder a esta necessidade, as autoridades europeias e mundiais têm
aprovado regulamentações e recomendações com vista à redução das necessidades energéticas
dos edifícios.
No entanto, o setor da construção apresenta ainda outros impactos significativos e, de forma
a que estes sejam avaliados ao nível de outras dimensões além do ambiente, diversas metodologias
de avaliação da sustentabilidade têm surgido por todo mundo, com o objetivo de avaliar e certificar
a sustentabilidade dos edifícios e de auxiliar a tomada de decisão das equipes de projeto (HAAPIO;
VIITANIEMI, 2008; MATEUS; BRAGANÇA, 2011). Estas metodologias caracterizam-se por avaliarem
uma série de características das construções ao nível das três dimensões da sustentabilidade –
Ambiente, Sociedade e Economia – e de agregarem os resultados num único valor ou classificação
sustentável (MATEUS; BRAGANÇA, 2011). Contudo, os objetivos destas não correspondem à realidade
1	E-mail: jpcarvalho@civil.uminho.pt, braganca@civil.uminho.pt, ricardomateus@civil.uminho.pt, malmeida@civil.uminho.pt
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atual, sendo que as metodologias, tipicamente, apenas são aplicadas nas fases finais de projeto,
onde a possibilidade de introdução de medidas que aumentem a sustentabilidade das construções é
quase nula ou inviável devido aos elevados custos associados. Além disso, a maioria dos parâmetros
destas metodologias requer o conhecimento de vários fatores e a necessidade de se proceder a um
conjunto de cálculos que, quando uma modificação é introduzida, têm de ser repetidos.
Aproveitando a mudança de paradigma do setor da Arquitetura, Engenharia e Construção
(AEC) que tem modernizado e automatizado os atuais processos construtivos, surge a oportunidade
de integrar nesta mudança as metodologias de avaliação da sustentabilidade. Uma das tecnologias
que mais se tem destacado é o Building Information Modelling (BIM), que se apresenta como a mais
recente técnica para elaborar projetos e que trará benefícios para toda a sociedade em geral, para
as equipes de projeto e para a eficiência dos edifícios (EASTMAN, 2011). Perante as potencialidades
que o BIM oferece para a indústria da AEC, este tem sido cada vez mais utilizado com o objetivo
de reduzir as necessidades energéticas e de água, os custos ou as emissões de CO2 dos projetos de
construção (MOTAWA; CARTER, 2013; SOLLA; ISMAIL; YUNUS, 2016).
Posto isto, os objetivos do presente capítulo passam por avaliar os parâmetros da categoria
da eficiência energética (C3) da metodologia de avaliação da sustentabilidade de edifícios SBToolPT-H,
com uso da metodologia BIM. Para tal, um caso de estudo foi modelado numa plataforma BIM e
exportado para ferramentas BIM especificas de simulação de desempenho energético. Os resultados
foram posteriormente conectados à folha de cálculo do SBToolPT-H e uma avaliação da categoria C3
foi alcançada. Propõe-se ainda uma possível integração do processo metodológico utilizado numa
Application Programming Interface (API), de forma a simplificar e otimizar o processo de avaliação
com uso do BIM.

Eficiência energética
A eficiência energética dos edifícios é um pilar essencial para a sustentabilidade da
edificação. O conceito consiste na otimização da utilização de energia, sem comprometer a
qualidade e conforto do ambiente interior, através da utilização de tecnologias eficientes e de
soluções passivas e ativas de construção que otimizem a eficiência energética (HORTA, 2012;
RUPARATHNA; HEWAGE; SADIQ, 2016).
O crescimento e desenvolvimento da sociedade tem levado a um aumento das exigências de
conforto e, consequentemente, nos consumos energéticos das populações. De forma a dar resposta
a esta procura, é necessário encontrar soluções que tenham em consideração os fatores energéticos
e, que ao mesmo tempo, promovam o conforto das populações. Atualmente, os principais motivos
que levam a um aumento no consumo de energético, estão diretamente ligados ao fraco desempenho
do edificado existente, construído antes das primeiras regulamentações térmicas, bem como ao uso
irracional de energia por parte dos seus ocupantes (HORTA, 2012). É, portanto, necessário atuar
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efetivamente nos edifícios, nomeadamente nos principais componentes/áreas que influenciam as
necessidades energéticas de uma habitação (DGEG, 2004):
•
aumento do isolamento térmico dos elementos opacos da envolvente;
•
eliminação de pontes térmicas na envolvente do edifício;
•
eliminação da presença de humidade;
•
aumento do desempenho térmico das janelas;
•
introdução de proteções solares adequadas;
•
eliminação da ventilação não controlada;
•
educação e formação dos ocupantes.
Com o aumento das preocupações com os impactos do setor dos edifícios no ambiente,
a eficiência energética dos edifícios tem vindo a ganhar cada vez mais relevância. Em 2002, a
União Europeia decidiu, efetivamente, regulamentar a problemática com a publicação da Energy
Performance of Buildings Directive (EPBD) (EUROPEAN PARLIAMENT, 2010), revista em 2010, com o
objetivo de criar um instrumento legislativo global para promover a eficiência energética do edificado
europeu, bem como reforçar as exigências mínimas de conforto térmico relativamente à construção
e reabilitação energética de edifícios, certificação energética e aplicação de sistemas de energias
renováveis. Em sua revisão, além da retificação das exigências mínimas, foi ainda introduzido o
conceito de Zero Energy Buildings, que segundo a mesma diretiva é um
[...] edifício com necessidades quase nulas de energia (nearly ZEB) (...) com um desempenho
energético muito elevado (…). As necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas
deverão ser cobertas em grande medida por energia proveniente de fontes renováveis,
incluindo energia proveniente de fontes renováveis produzida no local ou nas proximidades
(EUROPEAN PARLIAMENT, 2010).

Esta definição é considerada por vários autores como um pouco vaga, pois não impõe
quaisquer tipos de limites, não fornece uma metodologia de cálculo e não define a percentagem de
energia que deve ser proveniente de fontes renováveis, cabendo essa tarefa a cada Estado Membro,
tornando o objetivo de criar uma definição comum quase impossível (AELENEI et al. 2013; SOUSA;
SILVA; ALMEIDA, 2012).
A EPDB foi transcrita para o quadro legal português em 2013, através da aprovação de um
novo pacote legislativo que atualizou e reforçou os três regulamentos existentes: o Decreto-Lei nº
118/2013, de 20 de Agosto, que contém o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE),
o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de
Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) (MINISTÉRIO DA ECONOMIA E
DO EMPREGO, 2013).
Com a aplicação destes regulamentos, o governo português ambiciona atingir as metas
estabelecidas pela UE, reduzindo a fatura energética dos edifícios, aumentando e preservando a
qualidade do ambiente interior e reduzindo os impactos no meio ambiente (TAVARES, 2013).
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Metodologias de avaliação da sustentabilidade
Perante o aumento das preocupações com os impactos do setor dos edifícios, surgiu
a necessidade de os avaliar e quantificar. Assim, durante os últimos 20 anos, várias organizações
governamentais e privadas desenvolveram metodologias de avaliação da sustentabilidade (MAS) de
edifícios por todo o mundo (MATEUS; BRAGANÇA, 2011).
As MAS caracterizam-se por avaliarem um número de características dos edifícios e agregarem
os resultados numa avaliação ambiental ou nível de sustentabilidade (MATEUS; BRAGANÇA, 2011).
Estas têm como principais objetivos implementar e divulgar medidas sustentáveis em projetos de
construção, avaliar e monitorizar o desempenho dos edifícios e recolher informação para auxiliar a
tomada de decisão nas diferentes fases de projeto (HAAPIO; VIITANIEMI, 2008; MATEUS; BRAGANÇA,
2011). Permitem ainda a oportunidade para que as equipes de projeto demonstrem os benefícios
ambientais, econômicos e sociais dos seus edifícios para as comunidades locais (WONG; ZHOU, 2015).
Algumas MAS foram desenvolvidas com o propósito de serem aplicadas por todo o mundo,
enquanto outras foram desenvolvidas especificamente para serem adaptadas as características
ambientais, económicas e socioculturais de determinadas regiões (HAAPIO; VIITANIEMI, 2008;
KAMARUZZAMAN et al., 2016). Contudo, todas elas necessitam ser práticas, transparentes, flexíveis
e estar em constante desenvolvimento para que possam se adaptar a diferentes edifícios e à evolução
tecnológica (MATEUS; BRAGANÇA, 2011).
A primeira MAS, a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method) surgiu em 1990 no Reino Unido e foi desenvolvida pelo BRE (Building Research
Establishment). Esta, juntamente com o SBTool (Sustainable Building Tool), desenvolvido pela iiSBE
(International Initiative for a Sustainable Built Environment) e com a LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), desenvolvida pela USGBC (United States Green Building Council), constituem
a base de todas as outras metodologias utilizadas pelo mundo (KAMARUZZAMAN et al., 2016;
MATEUS; BRAGANÇA, 2011).

SBTool PT-H
O SBTool foi desenvolvido e promovido pela organização internacional sem fins lucrativos
iiSBE com o objetivo principal de criar um sistema flexível de avaliação de desempenho ambiental
de edifícios que permita a sua adaptação a nível local e regional. Uma das versões personalizadas
introduzida em Portugal, foi a transcrição e adaptação da metodologia internacional para a realidade
dos edifícios residenciais portugueses – SBToolPT–H – pela delegação iiSBE Portugal, que contou
ainda com a colaboração do Laboratório de Física e Tecnologia das Construções da Universidade
do Minho e da empresa Ecochoice. A metodologia SBToolPT–H foi desenvolvida com os seguintes
objetivos (MATEUS; BRAGANÇA, 2011):
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•
avaliar e certificar a sustentabilidade de edifícios novos, existentes e renovados,
situados principalmente em zonas urbanas;
•
apoiar as equipes de projeto desde as etapas preliminares de projeto;
•
consciencializar os diversos decisores do mercado da construção para a adoção de
soluções mais sustentáveis.
A avaliação através do SBToolPT–H baseia-se na análise de 25 parâmetros, distribuídos por
9 categorias nas 3 dimensões da construção sustentável (Tabela 1). Cada parâmetro tem um peso
diferente, de acordo com os regulamentos e práticas nacionais e lhe é atribuída uma classificação
quantitativa que resulta da comparação entre dois benchmarks (níveis de referência): melhor prática
e prática convencional. Posteriormente, cada classificação é normalizada de forma a estabelecer um
valor adimensional, para evitar problemas do tipo “quanto maior melhor” ou “quanto maior pior”
e para evitar os efeitos de escala na agregação dos parâmetros. Na classificação normalizada, 0
corresponde à prática convencional e 1 à melhor prática. Esta classificação é ainda convertida numa
escala qualitativa que varia de E a A+, onde D corresponde à prática convencional e A à melhor prática.
Tabela 1 – Categorias do SBToolPT-H
Categoria

Número de
parâmetros

C1 – Alterações climáticas e qualidade do ar exterior

1

C2 – Uso de solo e biodiversidade

5

C3 – Energia

2

C4 – Materiais e resíduos sólidos

5

C5 – Água

2

C6 – Conforto e saúde dos utilizadores

5

C7 – Acessibilidade

2

C8 – Sensibilização e educação para a sustentabilidade

1

C9 – Custos de ciclo de vida

2

Dimensão

Ambiente

Sociedade
Economia

Peso da dimensão
(%)

40

30
30

Fonte: adaptado de CARVALHO et al. (2019)

Após a conclusão da quantificação individual de todos os parâmetros de avaliação, estes
são agregados ao nível de cada categoria e de cada dimensão e, é atribuída uma classificação
sustentável ao edifício, através da emissão de um certificado de sustentabilidade para o projeto
(MATEUS; BRAGANÇA, 2011).
No que diz respeito à eficiência energética, o SBToolPT-H considera dois parâmetros (P7 –
Consumo de energia primária não-renovável na fase de utilização e P8 – Quantidade de energia que
é produzida no edifício através de fontes renováveis) para avaliar a eficiência dos edifícios, inseridos
na categoria C3 – Energia. O método de cálculo de ambos é baseado no REH, forçando os projetistas
a realizar diversos e morosos cálculos para obter a informação necessária à sua avaliação.
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Atualmente, em Portugal, o SBTool conta também com versões para edifícios hospitalares,
de comércio e para áreas urbanas (BRAGANÇA; MATEUS, 2017; CASTRO; MATEUS, BRAGANÇA, 2017).

O Building Information Modelling (BIM) e a sustentabilidade
De forma a responder ao aumento da procura por edifícios e processos mais eficientes,
ecológicos e sustentáveis, diversas metodologias e tecnologias têm surgido para auxiliar as
equipes de projeto a otimizarem os seus projetos (BRYDE; BROQUETAS; VOLM, 2013). Dentre elas,
destaca-se o Building Information Modelling (BIM), que apesar da sua recente implementação, já
tem vindo a modificar o atual cenário de projetar e construir edifícios. O BIM caracteriza-se por
um conjunto de políticas, processos e tecnologias que concebem uma metodologia de trabalho
capaz de gerir toda a informação de um projeto e o seu desenho 3D, num modelo virtual, ao
longo de todo o ciclo de vida da construção (SUCCAR, 2009). Esta mudança de paradigma trará
impactos e benefícios, não só para o setor da construção, mas também para a sociedade em
geral, como melhores construções, que requerem menos recursos e que operam de forma mais
eficiente (EASTMAN, 2011).
A aplicação do BIM na Sustentabilidade passa por idealizar propostas eficientes para novas
formas de arquitetura e engenharia, tentando sempre preservar o meio ambiente e os diversos
ecossistemas, visando um novo modo de vida, uma nova educação ambiental e uma nova visão
geral do impacto do desenvolvimento humano no planeta. Através da sobreposição e agrupamento
de informação multidisciplinar num único modelo, o BIM cria uma excelente oportunidade para
incorporar medidas sustentáveis ao longo de um projeto (AZHAR et al., 2011). Adicionalmente,
permite ainda a rápida verificação de incompatibilidades, melhora a colaboração e a comunicação
entre os diversos intervenientes num projeto, reduz tempos e minimiza custos (JALAEI; JRADE, 2015;
MOTAWA; CARTER, 2013). Segundo Azhar et al. (2010), as fases de projeto e pré-construção, são as
principais fases onde se devem tomar decisões acerca da introdução de medidas sustentáveis nos
projetos. Sendo estas também as fases onde o BIM pode mais contribuir para um projeto, torna-se
clara a influência que o BIM pode ter na construção de edifícios mais sustentáveis.
Em 2008, Krygiel e Nies, listaram os principais aspetos em que o BIM pode contribuir para
melhorar o nível de sustentabilidade de um projeto (KRYGIEL; NIES, 2008):
•
apoio na orientação do edifício;
•
redução da massa/peso do edifício;
•
realização de análises de iluminação natural e artificial;
•
reutilização de água;
•
estimativa da produção de energia renovável;
•
modelação energética;
•
introdução de materiais sustentáveis.
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A metodologia BIM pode também contribuir em outros aspetos que podem ser relacionados
com questões sustentáveis, como a produção automática de mapas de quantidades e orçamentos,
a redução da utilização e otimização de recursos e a gestão de resíduos provenientes da construção
e demolição (GÖKGÜR, 2015).
Com recurso às capacidades e potencialidades do BIM, as equipas de projeto têm uma
preciosa ferramenta para auxiliar a tomada de decisão, com base em informação detalhada
sobre diferentes cenários de reabilitação, de soluções construtivas, de sistemas de climatização,
de orientações e de materiais, de forma a que possam selecionar o melhor design e soluções que
otimizem a eficiência energética, a produção de energia e, consequentemente, a sustentabilidade de
um projeto, numa fase preliminar, com poucos recursos humanos e financeiros e em pouco tempo.
Um estudo de Azhar et al. (2011), provou que a utilização do BIM com o objetivo de desenvolver
edifícios mais sustentáveis, pode gerar economias significativas no custo total da obra ao longo de
um período de 10 anos, traduzindo-se em economia de aproximadamente 20% no caso da University
of South Carolina Campus. Um outro projeto que utilizou o BIM para a construção de um edifício
mais sustentável – Shangai Tower – permitiu não só a introdução de sistemas de energia renovável
e reutilização de água, bem como a utilização de menos 32% de materiais de construção quando
comparado com uma tipologia de edifício semelhante. Esta redução, deu-se graças à otimização do
design do edifício, onde foi possível diminuir em 15% as necessidades de vidro e em 24% a carga do
vento, o que levou à utilização de menos aço na estrutura (CASSINO et al., 2010).
Através do modelo virtual e da interoperabilidade entre diversos programas de simulação
e modelação, o BIM permite que os projetistas realizem diferentes tipos de análises e estimativas
durante as fases iniciais de projeto: análises de desempenho energético, análises acústicas,
identificação de padrões solares, introdução de energias renováveis, estimativa do consumo de
água, gestão de resíduos e recursos, seleção de materiais, entre outros (LU et al., 2017; MOTAWA;
CARTER, 2013). Estas análises, realizam-se sobretudo em ferramentas BIM – programa que só realiza
um tipo de análise especifica – utilizadas através da exportação do modelo virtual da plataforma de
modelação nos formatos Industry Foudantion Classes (IFC) – plataforma neutra baseada em objetos
que descreve dados da indústria de construção civil (já registado pela ISO) – e Green Building XML
(gbXML) – mais utilizado para partilha de informação para análises de sustentabilidade e térmicas,
dada a sua capacidade de incorporar informação térmica descritiva do modelo (ABANDA; BYERS,
2016; EL-DIRABY; KRIJNEN; PAPAGELIS, 2017).
Apesar de todas as vantagens, os programas BIM ainda não estão orientados para a
construção sustentável (CARVALHO; BRAGANÇA; MATEUS, 2019). Apesar de alguns já considerarem
questões da sustentabilidade, estes ainda não contemplam a maioria, nem a totalidade dos pilares da
construção sustentável. Além da necessidade de sensibilizar as equipes de projeto e os donos de obra
para estas questões, é necessário que os programas BIM contemplem ainda mais aspetos relativos
à sustentabilidade, é necessário maturar os processos utilizados e melhorar a interoperabilidade
entre os diversos programas, bem como os respetivos formatos de partilha de informação (AZHAR et
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al., 2011; KAMARUZZAMAN et al., 2016; RAFFEE; HASSAN; KARIM, 2015). No entanto, é consensual
que o BIM já se apresenta como uma importante ferramenta para as equipes de projeto e para os
edifícios, gerando economias e benefícios significativos.
Prova disso é a importância dada pela UE ao paradigma do BIM, que promoveu o
desenvolvimento de uma norma BIM europeia, onde Portugal se encontra representado pela CT197,
Comissão Técnica delegada pelo Instituto Português da Qualidade. Outro avanço, foi o financiamento
do projeto de investigação BIMcert (http://www.energybimcert.eu) ao abrigo do programa H2020.
Este, pretende desenvolver um conjunto de ferramentas BIM, que permitirá que as equipes de
projeto, geograficamente dispersas, usem esta metodologia para melhorar a colaboração e a troca
de informação com o objetivo de testar abordagens BIM para a elaboração de edifícios verdes e
passivos, de forma a contribuir para a melhoria da eficiência energética do edificado europeu.

BUILDING ENERGY MODELLING (BEM)
No que diz respeito à eficiência energética, o BIM já vem sendo utilizado na otimização do
desempenho energético dos edifícios – Building Energy Modelling (BEM) (GARWOOD et al, 2018;
GOURLIS; KOVACIC, 2017; GUZMÁN GARCIA; ZHU, 2015), tendo já sido alvo de vários estudos e os
benefícios da sua utilização comprovados. Atualmente, existe uma série de ferramentas BIM que
permitem que as equipes de projeto obtenham informação importante para suportar as tomadas
de decisão em fases relativamente iniciais de um projeto. Assim, é possível comparar o desempenho
de diferentes soluções construtivas e melhorar a eficiência energética de um edifício, muito antes
da sua construção ou reabilitação. Consequentemente, é possível diminuir os custos de operação
e emissões do edifício, ao mesmo tempo que se aumenta o conforto e o bem-estar dos ocupantes,
sem a utilização de muitos recursos.
Relativamente aos atuais desenvolvimentos e investigações na área, Azhar e Brown (2009)
utilizaram as ferramentas de simulação Autodesk Green Building Studio (GBS), Autodesk Ecotec
(descontinuado) e Integrated Environmental Solutions Virtual Environment (IESVE), para avaliar uma
série de créditos da metodologia de avaliação da sustentabilidade LEED. Algumas das conclusões
identificaram o IESVE como “aparentemente o mais versátil e poderoso em termos de capacidade
de análise”, enquanto que apontou o GBS como um dos menos capazes, dada a falta de certo tipo
de análises sustentáveis. Um estudo de revisão realizado por Lu et al. ( 2017) comparou o tipo de
análises realizadas por 12 ferramentas de simulação de desempenho energético. Novamente, em
destaque, o IESVE e o GBS foram identificados como os mais abrangentes, apresentando diferenças
no que toca aos utilizadores finais. Enquanto o GBS é mais indicado para Arquitetos e Designers, o
IESVE é ainda indicado para Engenheiros e Proprietários, o que demonstra a sua maior aplicabilidade.
Kim et al. (2015) desenvolveram uma aplicação BIM para a base de dados do Modelica, com
o objetivo de representar a semântica de objetos BIM. Desta forma, tornaram possível a conversão
dos atributos dos modelos na plataforma Autodesk Revit, como a tipologia, a geometria ou os
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materiais do edifício, em parâmetros de introdução para a realização de simulações energéticas no
Modelica, melhorando a interoperabilidade entre ambos os programas. Apesar dos bons resultados
alcançados, os autores reconheceram algumas diferenças nos resultados, quando confrontados
com o sistema de validação – The Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) Modelica Buildings
Library, validado através da ANSI/ASHRAE Standard 140-2007. Gourlis, Kovacic (2017) aumentaram
a parada, com a realização de análises energéticas a edifícios industriais, utilizando o EnergyPlus.
Concluíram que a abordagem BIM ainda não está suficientemente madura e que é ainda necessário
despender algum tempo e assumir parâmetros para as simulações. De qualquer forma, foi possível
realizar as análises pretendidas e otimizar a eficiência energética do edifício, produzindo economias
de elevado impacto.
Um estudo elaborado por Carvalho; Silva; Mateus (2016) utilizou o GBS e o DesignBuilder
no processo de reabilitação energética de um edifício residencial. Através da simulação de vários
cenários de reabilitação, foi possível comparar diferentes soluções construtivas, bem como os
resultados das duas ferramentas. Além de se ter conseguido otimizar o desempenho energético ao
nível dos vários elementos da envolvente do edifício, concluiu-se que a principal potencialidade do
BIM está no apoio à tomada de decisão dos projetistas nas fases mais precoces de projeto. Contudo,
nenhuma das ferramentas anteriores se revelou adequada para a simulação do desempenho de
edifícios portugueses, dada a disparidade dos métodos de cálculo com a legislação portuguesa (REH).
Assim, recomenda-se que seja utilizado o CYPETHERM REH, cujo método de cálculo é baseado no
REH e considera os requisitos mínimos nele definidos.
Uma conclusão comum a todos os estudos na área, aponta a existência de uma falha de
interoperabilidade entre plataformas de modelação e ferramentas BIM, sendo necessário proceder
à melhoria dos formatos de partilha, de modo a não perder informação durante a exportação/
importação do arquivo (KIM et al., 2016; OLAWUMI; CHAN, 2018).

Processo/metodologia
O principal objetivo deste estudo passa pela utilização do BIM para a otimização do
desempenho energético de um edifício e posterior avaliação de uma metodologia de avaliação da
sustentabilidade – SBToolPT-H.
De forma a realizar esta análise, foi definido um caso de estudo representativo de uma parte
do edificado português e modelado com apoio da plataforma BIM Autodesk Revit. Posteriormente,
o modelo BIM foi exportado para o CYPETHERM REH através de IFC para realizar simulações de
desempenho energético. O processo de exportação teve por base a utilização do plug-in existente do
BIMServer.center, que atuou como plataforma intermediária entre o Autodesk Revit e o CYPETHERM
REH. No entanto, visto que para realizar simulações nesta ferramenta de análise, além da informação
proveniente do Autodesk Revit, é ainda necessário ter conhecimento da produção aproximada de
energia renovável no edifício, foi necessário exportar o modelo para o GBS. O GBS foi selecionado
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dada a existência de um plug-in para o Autodesk Revit e dada a facilidade de estimar a produção de
energia renovável. Após introdução e ajuste de toda a informação no CYPETHERM REH, é realizada
a simulação do desempenho energético do edifício.
Os resultados obtidos são posteriormente utilizados para a avaliação da categoria de
eficiência energética do SBToolPT-H, que é composto pelos parâmetros P7 – Consumo de energia
primária não-renovável na fase de utilização e P8 – Quantidade de energia que é produzida no edifício
através de fontes renováveis. De forma a demonstrar o processo de otimização, a simplicidade de
efetuar alterações no edifício e o suporte à tomada de decisão potenciadas pelo BIM, as soluções
construtivas do edifício foram modificadas e melhoradas e uma nova simulação realizada. Todo este
processo, encontra-se resumido na Figura 1.
Figura 1 – Procedimento de simulação

Fonte: adaptado de CARVALHO et al. (2019)

A avaliação dos parâmetros do SBToolPT-H, consiste, para o parâmetro P7 na comparação
das necessidades de energia primaria do edifício (Ntc) – fornecidas pelo CYPETHERM REH – com
dois benchmarks: prática convencional portuguesa (Nt) – também fornecida pelo CYPETHERM
REH – e melhor prática (0.25 x Nt). No caso do parâmetro P8, a energia renovável produzida no
edifício – fornecida pelo GBS – será também comparada com dois benchmarks: prática convencional
portuguesa (produção de energia renovável que suporte 50% das necessidades para aquecimento de
águas sanitárias) e melhor prática (produção de energia renovável que suporte 90% das necessidades
totais de energia primária) – ambos fornecidos pelo CYPETHERM REH.
Relativamente ao caso de estudo, é necessário que ter em consideração a área de aplicação
do SBToolPT-H – edifícios residenciais portugueses, maioritariamente situados em área urbanas – e
que seja representativo de uma parte do edificado português. Assim, modelou-se uma habitação
unifamiliar, apresentada na Figura 2, localizada em Braga, Portugal, com uma área útil de 75 m2 e
6.3 m2 de área envidraçada. Os coeficientes de transmissão térmica (U) e as taxas de renovação de
ar adotadas, encontram-se descritas na Tabela 2. As características dos materiais foram definidas de
acordo com o ITE 50 (LNEC, 2006) e a eficiência dos sistemas (aquecimento, arrefecimento, águas
quentes sanitárias e produção de energia renovável) foi mantida constante em todas as simulações.
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Figura 2 – Modelo de simulação

Fonte: Autores (2019)
Tabela 2 – Parâmetros de simulação
Ventilação Natural
Rphi

0.4

Rphv

0.6
Coeficiente de Transmissão Térmica - U (W/(m2ºC)

Elemento

Referência

Otimizado

Paredes Exteriores

0.39

0.34

Paredes Interiores

1.59

1.59

Laje de Piso

0.35

0.32

Laje de Esteira

0.35

0.31

Janela – Vidro

2.00

1.50

Janela – Caixilharia

2.50

1.80

Portas Exteriores

2.00

1.50

Portas Interiores

2.50

2.00

Fonte: Autores (2019)

GREEN BUILDING STUDIO
Antes de se proceder à realização das simulações no CYPETHERM REH, é necessário estimar
a quantidade de energia renovável que pode ser produzida no edifício. Para tal, exportou-se o modelo
BIM para o GBS através do plug-in existente no Autodesk Revit. A única informação requerida pelo
programa, diz respeito ao tipo e preço do painel fotovoltaico a introduzir, o custo da energia local
e, por fim, o período de retorno pretendido. O próprio GBS já considera a geometria importada do
Autodesk Revit e estima a produção de diferentes áreas de painéis colocados na cobertura.
Os resultados da análise, apresentados na Tabela 3, mostram que é possível produzir um
máximo aproximado de 3262 kWh/ano através de 19 m2 de painéis fotovoltaicos do tipo Single
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Crystalline com 13.8% de eficiência. Para efeitos de cálculo no CYPETHERM REH, será adotada uma
área de painéis de 11 m2, com a capacidade de produzir 1933 kWh/ano, o que se traduz em economia
de 387 €/ano.
Tabela 3 – Produção de energia renovável – Green Building Studio
Área do painel
(m2)

Exposição
solar

Obstruções

Energia Anual
(kWh/ano)

Poupanças potenciais
Ano/m2

Ano

5

892

€ 178

8

1 390

€ 278

11

64.1%

0

1 933

35,09 €

€ 387

14

2 525

€ 505

19

3 262

€ 652

Nota: Custo da energia local: 0,20 €/kWh
Fonte: Autores (2019)

CYPETHERM REH
Na posse da informação anterior, é agora possível iniciar o processo de simulação no
CYPETHERM REH. O processo começa com a exportação do modelo BIM desde o Autodesk Revit
para a plataforma BIMServer.center através do plug-in Open BIM. Seguidamente, já no CYPETHERM
REH, inicia-se um novo projeto através da importação do modelo BIM da mesma plataforma. Cabe
realçar a importância de definir o diretório da biblioteca de materiais do Autodesk Revit, de maneira
a que as características dos materiais, representativas do edificado português e de acordo com o ITE
50, sejam também importadas para a ferramenta de simulação.
Após a importação do modelo, inicia-se a fase de verificação das características importadas
do edifício. Antes de mais nada, é necessário definir a localização do edifício (caso não tenha sido
importada) no mapa de Portugal, a altitude a que se encontra e a distância à costa. Seguidamente,
verificam-se e corrigem-se, se necessário, as características dos vários elementos do edifício, desde as
paredes exteriores e interiores, lajes e vãos exteriores e interiores. Parâmetros como os coeficientes
de absorção, tipologia de soluções, dispositivos de sombreamento e algumas características dos
envidraçados, muito provavelmente não foram possíveis de definir no Autodesk Revit e, devem
por isso, ser estabelecidos. Posteriormente, é necessário caracterizar os sistemas de aquecimento,
arrefecimento, águas quentes sanitárias (AQS) e produção de energia presentes no edifício. É nesta
fase em que se introduz a quantidade de energia produzia a partir de fontes renováveis, anteriormente
calculada no GBS. Por fim, é necessário definir o método de cálculo para as pontes térmicas lineares,
automaticamente reconhecidas pelo programa, dada a modelação paramétrica efetuada no Autodesk
Revit. Para o presente caso, foram selecionados os valores simplificados definidos no REH.
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Resultados
Neste estudo foram simulados dois cenários para o edifício, em que o segundo resultou da
otimização dos coeficientes de transmissão térmica da envolvente. Esta otimização deu-se através
do aumento/troca do isolamento térmico no Autodesk Revit, que foi automaticamente atualizado
no CYPETHERM REH, demonstrado a facilidade em comparar diferentes soluções.
Os resultados das simulações – necessidades de aquecimento (Nic), de arrefecimento
(Nvc), de energia primária (Ntc) e de AQS (Qa), bem como os respetivos limites – para o modelo
de referência e para o modelo otimizado, apresentam-se na Tabela 4. As diferenças entre os dois
modelos produziram uma redução de quase 7 kWh/m2.ano nas necessidades de aquecimento e de
0,29 kWh/m2.ano nas necessidades de arrefecimento, apenas através da otimização da envolvente
do edifício. Ambos os modelos, atingiram a classificação energética A, resultante da equação Ntc/Nt,
de acordo com o método de cálculo preconizado no REH.
Tabela 4 – Resultados CYPETHERM REH
Modelo

Nic (kWh/m2.ano)

Nvc (kWh/m2.ano)

Ntc
(kWhPE/m2.ano)

Referência

46.71

4.50

46.44

Otimizado

39.82

4.21

40.71

Ni (kWh/m2.ano)

Nv (kWh/m2.ano)

Nt
(kWhPE/m2.ano)

56.41

8.01

138.39

Valor limite

Qa
(kWh/ano)

2139.45

Fonte: Autores (2019)

Com esta informação, é possível exportar os dados para a folha de cálculo do SBToolPT-H, de
maneira a avaliar os parâmetros P7 e P8.
Para atingir este mesmo ponto, com o procedimento tradicional, seriam necessários uma
série de cálculos e um moroso processo de identificação de toda a informação de cálculo (área útil
do edifício, área dos elementos, orientação, coeficientes de transmissão térmica, conexões, entre
outros), bem como os parâmetros definidos no REH. Adicionalmente, seria ainda necessário calcular
as pontes térmicas e definir todos os sistemas manualmente. Com a utilização do BIM, toda esta
informação foi acessada com muito mais rapidez, além da definição automática de parâmetros de
simulação e identificação das características dos elementos construtivos.

Parâmetro 7
Para a avaliação do parâmetro P7 – Consumo de energia primária não-renovável na fase de
utilização, procedeu-se à comparação das necessidades de energia primaria do edifico (PENR), com
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a prática nacional (PENR*) e melhor pratica (PENR*), para ambos os modelos, referência e otimizado
(Figura 3). A avaliação sustentável dos modelos encontra-se na Tabela 5.
Figura 3 – Parâmetro 7 – Resultados para o modelo de referência e otimizado

Fonte: Autores (2019)
Tabela 5 – Avaliação parâmetro 7
Nível

Condições

A+

PENR > 1,00

A

0,70 < PENR ≤ 1,00

B

0,40 < PENR ≤ 0,70

C

0,10 < PENR ≤ 0,40

D

0,00 ≤ PENR≤ 0,10

E

PENR< 0,00

Referência

Otimizado

X

X

Fonte: Autores (2019)

No caso do modelo de referência, a comparação das necessidades de energia primária
do edifício (PENR = 46,44 kgep/m2/ano), com a prática convencional (PENR* = 138,39 kgep/m2/ano) e
melhor pratica (PENR* = 34,60 kgep/m2/ano), resultou num valor normalizado de 0,89 (
), que
equivale a uma classificação de nível A. O mesmo nível foi alcançado para o modelo otimizado, na
comparação das necessidades de energia primária (PENR = 40,71 kgep/m2/ano) com as respetivas
práticas nacionais, embora com um valor normalizado ligeiramente superior, de 0,94 (
).
Toda a informação necessária para o cálculo pode ser rapidamente obtida com apoio do
BIM. Com o reconhecimento automático da área do edifício, dos elementos construtivos e das
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características dos materiais, o tempo necessário para avaliar este parâmetro é drasticamente
reduzido, além do CYPETHERM REH definir automaticamente os parâmetros de simulação de
acordo com o REH e produzir simultaneamente as necessidades energéticas e respetivos limites,
nas unidades necessárias para o SBToolPT-H. Modificações e comparação de soluções revelaram-se
também ser processos rápidos e simples, permitindo assim avaliar o desempenho de diferentes
opções.

Parâmetro 8
No que diz respeito ao parâmetro P8 – Quantidade de energia que é produzida no edifício
através de fontes renováveis, procedeu-se à comparação da energia produzida pelo edifício com a
prática convencional e melhor prática nacional, para ambos os modelos em análise (Figura 4). Aqui
utiliza-se novamente a estimativa para a produção de energia renovável (1933 kWh/ano), calculada
anteriormente no GBS. Esta foi definida como energia proveniente de painéis fotovoltaicos para uso
exclusivamente elétrico (Eren).
No modelo de referência, a comparação da produção de energia do edifício (PER = 25,62
2
kWh/m /ano), com a pratica convencional (PER* = 14,35 kWh/m2/ano) e melhor prática (PER* =
72,48 kWh/m2/ano), resultou num valor normalizado de 0,19, equivalente a uma classificação de
nível C.
Relativamente ao modelo otimizado, mais uma vez, atingiu uma classificação de nível
idêntico, mas com um valor normalizado ligeiramente superior de 0,23
). De realçar que este
aumento apenas de deveu à redução das necessidades de aquecimento e arrefecimento, visto que
foi adotado o mesmo valor para a produção de energia renovável. A avaliação da sustentabilidade
encontra-se na Tabela 6.
Figura 4 – Parâmetro 8 – Resultados para o modelo de referência e otimizado

Fonte: Autores (2019)
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Tabela 6 – Avaliação parâmetro 8
Nível

Condições

A+

PENR > 1,00

A

0,70 < PENR ≤ 1,00

B

0,40 < PENR ≤ 0,70

C

0,10 < PENR ≤ 0,40

D

0,00 ≤ PENR≤ 0,10

E

PENR< 0,00

Referência

Otimizado

X

X

Fonte: Autores (2019)

Neste caso, a utilização do Autodesk Revit e do CYPETHERM REH forneceram quase toda
a informação necessária à avaliação, com exceção da produção de energia renovável, que teve ser
calculada no GBS, traduzindo-se numa desvantagem. Isto leva a que a otimização deste parâmetro,
sem sair do CYPETHERM REH, seja apenas possível através da redução das necessidades energéticas
do edifício. Caso contrário, um novo valor para a produção de energia, proveniente do GBS, teria de
ser adotado. De qualquer modo, a avaliação do parâmetro é otimizada em termos de tempo, visto
que a informação produzida pelo CYPETHERM REH numa só simulação, permite avaliar ambos os
parâmetros P7 e P8.

Conclusões
Perante as potencialidades que a utilização de metodologias BIM proporciona à indústria
da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), este novo paradigma pode vir a tornar-se essencial,
não só para a otimização das construções e dos processos construtivos, mas também para o
potenciamento do desempenho dos edifícios, do conforto dos ocupantes e, consequentemente, da
sustentabilidade do edificado construído.
Apesar do BIM ainda não estar devidamente focado para a construção sustentável, tem
um grande potencial para tal. A sua integração nas metodologias de avaliação da sustentabilidade,
permite a articulação destas com outras disciplinas de projeto, melhorando a partilha de
informação, reduzindo o tempo necessário para a avaliação e possibilitando o aumento do nível de
sustentabilidade dos edifícios.
No que diz respeito à eficiência energética, cada vez mais existem ferramentas BIM que
simulam e consideram aspetos energéticos dos modelos virtuais. A possibilidade dos projetistas
em selecionar e comparar o desempenho energético e os custos associados de diferentes cenários
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de reabilitação e de soluções construtivas, cria a oportunidade para que os projetistas otimizem
a eficiência energética e a produção de energia renovável dos edifícios, numa fase preliminar do
projeto, com poucos recursos e em pouco tempo.
O presente estudo identificou e aplicou os programas BIM mais adequados à simulação do
desempenho energético de edifícios residenciais portugueses, bem como relacionou os resultados
obtidos com uma metodologia de avaliação da sustentabilidade. Desta forma, demonstrou a
aplicabilidade e os benefícios que o BIM apresenta para estes processos. Contudo, identificou
também algumas restrições e limitações desta metodologia, como a necessidade de se utilizar
várias ferramentas BIM para realizar a análise pretendida, alguma perda de informação na
exportação do modelo virtual, nomeadamente na geometria do mesmo e ainda o moroso processo
na conexão dos resultados obtidos com a avaliação dos parâmetros da metodologia de avaliação
da sustentabilidade. Com base no processo metodológico utilizado e de forma a simplificar e
automatizar a integração das metodologias BIM para avaliação da categoria de eficiência energética
do SBToolPT-H, propõe-se ainda o desenvolvimento de uma API – SBToolBIM. Esta pretende conectar
diretamente os resultados das simulações com a folha de cálculo do SBToolPT-H, sem a interferência
do utilizador e de acordo com os fluxos de informação e processos de avaliação apresentados
na Figura 5. Com o desenvolvimento deste tipo de API, o processo de avaliação seria agilizado e
automático, possibilitando às equipes de projeto rapidamente conhecer e melhorar a classificação
obtida nos parâmetros em questão. Adicionalmente, esta API pode ainda abranger outros
parâmetros da mesma metodologia.
Figura 5 – SBToolBIM – Avaliação dos parâmetros P7 e P8 do SBToolPT-H

Fonte: Adaptado de CARVALHO et al. (2019)
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Apesar de todas as vantagens, no BIM, a realização de simulações de desempenho energético
e a utilização de metodologias de avaliação da sustentabilidade, ainda não são uma prática corrente
na maioria dos escritórios de projeto. Além da necessidade de consolidar processos, ainda existem
algumas falhas de interoperabilidade entre as plataformas e as ferramentas de simulação BIM. Estas,
bem como os formatos de partilha de informação precisam ainda de ser mais desenvolvidos, de
forma a considerarem mais aspetos energéticos e sustentáveis, bem como melhorar a partilha de
informação. Adicionalmente, a falta de conhecimento sobre a matéria, a falta de normalização e o
elevado custo de investimento em programas e formação, assumem-se também como fatores que
dificultam a implementação do BIM.
De qualquer forma é unânime que a utilização do BIM constitui uma grande vantagem
para as equipes de projeto, para os edifícios e para a sociedade, produzindo benefícios de elevado
impacto. É previsível que, em curto prazo, o BIM venha a se tornar uma importante ferramenta na
materialização de edifícios mais eficientes, confortáveis e, por conseguinte, mais sustentáveis.
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Introdução
Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, as áreas urbanas são um motivo de
preocupação em todo o mundo. Os edifícios, em particular, são responsáveis por uma percentagem
significativa do consumo total de energia (cerca de 40%) no espaço europeu (GYNTHER; LAPILLONE;
POLLIER, 2015). A importância do impacto dos edifícios na emissão de gases com efeito de estufa
associados ao consumo de energia, e a consequente necessidade de redução das necessidades
energéticas dos edifícios, levou a que a União Europeia (EU) se empenhasse no desenvolvimento
de políticas associadas à melhoria do desempenho energético dos edifícios e consequente
regulamentação. De facto, existe cada vez mais a consciencialização de que é necessário e urgente
a intervenção nos edifícios existentes de modo a atingir os objetivos e as metas europeias definidas
para 2030 e 2050 em termos de eficiência energética e de redução das emissões de carbono. O
pacote de clima e energia para 2030 inclui como objetivos reduções significativas (pelo menos 40%)
nas emissões de gases com efeito de estufa, um aumento de 32% na produção de energia renovável
e mais de 30% em melhoria da eficiência energética (EUROPEAN COMISSION, 2018a). Para 2050,
a Europa almeja, através da sua estratégia transformativa de longo prazo, uma transição para uma
economia de neutralidade carbónica (EUROPEAN COMISSION, 2018b).
Em 2010, no seguimento da revisão da Diretiva Europeia de Desempenho Energético
de Edifícios (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), a Comissão Europeia introduziu
1	E-mail: malmeida@civil.uminho.pt, ricardobarbosa@civil.uminho.pt, adriane.sobreira@gmail.com
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o conceito de edifícios com necessidades quase nulas de energia (nZEB) (EU, 2010). O conceito
centra-se na necessidade de os edifícios possuírem uma eficiência energética muito elevada, com
necessidades energéticas devidas à envolvente e aos equipamentos muito baixas, as quais deverão
ser supridas, idealmente, por fontes de energia renovável localizadas no próprio edifício ou nas
proximidades do mesmo. A definição expressa na diretiva é geral e deverá ser transposta pelos
estados membros da União Europeia (UE) através de legislação nacional que permita adequar o
conceito às realidades e contextos diferenciados dos vários países que a constituem.
Em Portugal, este conceito foi transposto através do Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Habitação (REPÚBLICA PORTUGUESA, 2013) definindo-os como os
edifícios que são dotados de uma componente eficiente compatível com os resultados decorrentes
da aplicação da metodologia de custo-ótimo – também introduzida por regulamentação europeia
através do Regulamento Delegado nº 244/2012 (COMISSÃO EUROPEIA, 2012) - e de formas de
captação local de energias renováveis, que cubram grande parte do remanescente das necessidades
energéticas calculadas.
Embora, inicialmente, a regulamentação europeia e nacional se tenha focado essencialmente
nos edifícios novos, a legislação mais recente põe já uma maior enfâse na questão da necessidade de
intervenção no edificado existente. Este facto é também reforçado pela revisão de 2018 da diretiva
EPBD (EU, 2018), que salienta o papel fundamental dos planos de reabilitação do edificado a longo
prazo na descarbonização necessária.
Um outro aspeto importante para este contexto, e que também é salientado na versão de
2018 da diretiva EPBD, é o que está relacionado com a pobreza energética. A pobreza energética é
um conceito que começa a ganhar relevância no desenvolvimento de políticas sociais, de saúde e
também de eficiência energética dos edifícios. Embora não haja ainda uma definição generalizada
para o conceito, o seu significado está ligado à incapacidade económica de os utilizadores dos
edifícios climatizarem as suas habitações de forma adequada (PYE et al., 2015).
Está relativamente bem estabelecido que a pobreza energética é potenciada por uma
combinação de fatores associados a baixos rendimentos disponíveis, ocupantes com idade avançada,
preços elevados de energia e habitações com fraco desempenho térmico e energético. Portugal
possui, de forma generalizada, alguns destes fatores bem presentes na sociedade. O país regista um
risco eminente de pobreza relativamente a cerca de 28% da sua população e os preços de energia
são consideravelmente altos (dos maiores a nível da EU). No caso da eletricidade, por exemplo, os
preços em Portugal encontram-se cerca de 7% acima da média europeia. Para além disso, mais de
30% da população vive em habitações sem condições mínimas de conforto e que apresentam sinais
de pouca salubridade (SIMOES;GREGÓRIO; SEIXAS, 2016).
De facto, de uma forma geral, o edificado europeu existente é, na sua maioria, datado de
épocas anteriores à entrada em vigor das cada vez mais exigentes regulamentações energéticas
existentes e apresenta muitas vezes, como no caso de Portugal, um fraco desempenho. Por outro
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lado, a taxa de renovação do edificado existente por construção nova é de cerca de 1% por ano
(ARTOLA et al., 2016), o que é claramente insuficiente tendo em conta os ambiciosos objetivos a
atingir.
Incentivar a reabilitação energética dos edifícios existentes torna-se assim absolutamente
fundamental para o desenvolvimento sustentável das cidades e áreas urbanas. No entanto,
a promoção da redução das necessidades energéticas relativas ao comportamento térmico
dos edifícios é particularmente desafiante devido à existência de inúmeras barreiras sociais,
arquitetónicas e técnicas (DOWSON et al., 2012). No entanto, a reabilitação energética com o
objetivo nZEB, por apresentar reduções significativas das necessidades energéticas dos edifícios
e níveis de rentabilidade elevados, tem um elevado potencial de adoção por parte dos principais
atores envolvidos nas decisões relativas à reabilitação dos edifícios.
Em Portugal, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação
(REPÚBLICA PORTUGUESA, 2013), que tem vindo a ser sucessivamente revisto e alterado para
níveis de maior exigência, estabelece requisitos mínimos de desempenho energético para sistemas
técnicos e elementos construtivos. No entanto, relativamente aos edifícios residenciais, ainda não
foram estabelecidos os requisitos necessários, em termos de energia primária e de contributo das
energias renováveis, para que os edifícios possam ser considerados nZEB. Essa definição existe, no
entanto, para os edifícios públicos não residenciais (RÉPUBLICA PORTUGUESA, 2019), esperando-se
para breve uma definição que englobe todos os tipos de edifícios.
Por ser determinante, esta questão tem vindo a ser amplamente estudada ao nível do
edifício, mas existem agora cada vez mais evidências de que há oportunidades que devem ser
exploradas relativamente à procura de soluções rentáveis à escala urbana (e.g.(PAIHO et al., 2015)).
Estas soluções, acredita-se, podem tirar partido de vantagens não disponíveis nas intervenções à
escala do edifício individual, mas possíveis numa intervenção mais ampla no âmbito de um grupo
de edifícios, permitindo a obtenção de economias de escala e de sinergias entre as várias medidas
a aplicar ao conjunto de edifícios. Estas medidas devem ser detalhadamente investigadas em vários
contextos geográficos, principalmente tendo em consideração, não só as questões climáticas,
mas também a disponibilidade limitada de recursos financeiros e a necessidade significativa de
investimento necessário para transformar o panorama energético das cidades.
No contexto do projeto de investigação promovido pela Agência Internacional de Energia
através do seu Programa EBC (Energy in Buildings and Communities) - Annex 75 – Cost-Effective
Building Renovation at District Level Combining Energy Efficiency & Renewables, neste capítulo fazse uma análise deste tema através da utilização do bairro social de Santa Tecla em Braga, Portugal,
como caso de estudo. Tendo como principal objetivo a ilustração de uma abordagem metodológica
para a comparação da escala do edifício com a escala do grupo de edifícios, o estudo pretende
investigar – através do uso de uma tipologia representativa - de que forma a aplicação de medidas de
reabilitação energética com o objetivo nZEB à escala urbana se compara, em termos de rentabilidade,

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

132

CAPÍTULO 8
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE ESCALA NA RENTABILIDADE DAS INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO DO
EDIFICADO COM O OBJETIVO NZEB

Manuela Almeida, Ricardo Barbosa, Adriane Silva

com a aplicação dessas medidas ao nível de apenas um edifício. A escala urbana será neste caso
de estudo representada pelo grupo de edifícios que constituem o bairro social de Santa Tecla e a
rentabilidade das soluções implementadas será calculada com base na aplicação da metodologia
de custo-ótimo prescrita no Regulamento Delegado nº 244/2012 da Comissão Europeia (EC, 2012).

A reabilitação à escala urbana com o objetivo nZEB
Para a reabilitação de edifícios existentes com o objetivo nZEB, a questão prende-se com
a otimização da redução das necessidades energéticas e das emissões de carbono, encontrando o
equilíbrio entre a aplicação de medidas de eficiência energética e de fornecimento de energia de
origem renovável (ALMEIDA;FERREIRA; RODRIGUES, 2013). Esta otimização parte do pressuposto,
cada vez mais reforçado, de que as medidas de redução das emissões de carbono podem ser tão
eficazes como as medidas de conservação de energia ou de eficiência energética.
É, no entanto, necessário identificar qual é a relação ótima entre a minimização das
necessidades de energia e o uso de energia renovável, numa perspetiva de otimização da relação
custo-benefício (Figura 1).
A otimização desta relação permitirá entender quão longe é possível ir com cada tipo
de medidas e a partir de que ponto as medidas de redução das emissões de carbono se tornam
economicamente mais atrativas que as medidas de eficiência energética, nomeadamente, no
caso dos edifícios existentes e naquelas que dizem respeito a intervenções na envolvente. Esta
relação permite também identificar as opções que apresentam uma rentabilidade mais vantajosa,
considerando todo o ciclo de vida do edifício (ALMEIDA; FERREIRA, 2017).
Figura 1 - Conceito de otimização de energia e emissões de carbono na reabilitação energética.

Fonte: adaptado de ALMEIDA; FERREIRA (2017)
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A reabilitação energética do edificado a nível urbano apresenta grandes desafios, mas
também expressivas oportunidades quando comparadas com as intervenções nos edifícios a nível
individual.
De uma forma geral, e dependendo das características dos edifícios de uma determinada
zona urbana, é possível que surjam oportunidades para a obtenção de economias de escala, bem
como de sinergias em processos de planeamento e construção (AGUACIL et al., 2017). No que toca à
questão das economias de escala, vários edifícios intervencionados ao mesmo tempo podem permitir
poupanças significativas, tanto na compra de material como na alocação de recursos necessários à
execução dos trabalhos, seja na fase de projeto, seja em obra. Assim, soluções de reabilitação não
rentáveis a nível do edifício individual, poderão sê-lo, se implementadas num grupo de edifícios.
Esta questão é importante também quando são identificadas barreiras na renovação de alguns
edifícios na zona urbana, como, por exemplo, no caso de existirem edifícios históricos com condicionantes
à execução de trabalhos de renovação e colocação de sistemas. Neste caso, a possibilidade de utilização
de um sistema centralizado de fornecimento de energia renovável (em oposição à utilização de um
sistema individualizado por edifício ou por apartamento) pode representar uma oportunidade para
reduzir emissões de carbono, bem como para reduzir a utilização de energia baseada em combustíveis
fósseis, mesmo não sendo possível intervir no edifício a nível da sua envolvente construtiva. Neste
caso, a utilização de espaços públicos comuns para a instalação de sistemas centralizados de produção
e armazenamento de energia renovável para abastecimento coletivo, é uma solução a explorar.
Por outro lado, será também importante avaliar qual é o equilíbrio ótimo entre a aplicação de
medidas de eficiência energética e o uso de energia renovável considerando uma escala superior à do
próprio edifício. É possível que em determinadas condições, que têm que ser devidamente investigadas
e clarificadas, o recurso a um sistema urbano centralizado de aquecimento e/ou arrefecimento, a
funcionar total ou parcialmente a energia renovável, possa ser vantajoso (HOANG et al., 2014).
Por outro lado, os sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento urbano podem beneficiar
significativamente das medidas de eficiência energética implementadas nos edifícios, pois podem
conduzir a uma redução da potência necessária dos equipamentos instalados. No entanto, é
importante clarificar as configurações de sistemas mais eficientes quando combinadas com as
medidas de redução das necessidades energéticas. Por isso, é recomendável que, numa abordagem
preferencialmente integrada, sejam utilizados pacotes de medidas de reabilitação em oposição ao
uso de medidas isoladas (EUROPEAN COMMISSION, 2013). Para além disso, há também evidências
que uma abordagem integrada pode trazer redução do custo e do tempo do processo de reabilitação
com objetivos nZEB (ALMEIDA; BARBOSA; MALHEIRO, 2019).
É na interseção destas questões que se situam as necessidades de investigação identificadas
pelo projeto promovido pela Agência Internacional de Energia através do seu Programa EBC (Energy
in Buildings and Communities) - Annex 75 – Cost-Effective Building Renovation at District Level
Combining Energy Efficiency & Renewables (http://annex75.iea-ebc.org) - coordenado pelo Centro
de Território Ambiente e Construção (CTAC) da Universidade do Minho. O projeto, com a duração

AMBIENTE CONSTRUÍDO
E seu desempenho

MARIA Aparecida hippert; orlando celso longo; MANUELA ALMEIDA
ORGANIZADORES

134

CAPÍTULO 8
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE ESCALA NA RENTABILIDADE DAS INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO DO
EDIFICADO COM O OBJETIVO NZEB

Manuela Almeida, Ricardo Barbosa, Adriane Silva

planeada de 5 anos, reúne competências várias de parceiros internacionais de treze países (Alemanha,
Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Espanha, Holanda, Itália, Noruega, Portugal, República Checa,
Suécia e Suíça), onde se contam não só instituições universitárias e de investigação, mas também
empresas de consultoria privadas que atuam no setor energético, num total de 22 instituições.
Este projeto tem como intenção investigar, para um grupo de edifícios existentes, o balanço
entre as medidas de eficiência energética e as medidas relacionadas com a utilização de energia
renovável produzida localmente, num contexto de uma intervenção de reabilitação energética com
o objetivo nZEB. O projeto aspira a investigar e identificar as estratégias mais rentáveis que permitam
reduzir as emissões de carbono e o uso de energia nos edifícios residenciais a uma escala urbana,
combinando medidas de eficiência energética com o uso de fontes de energia renovável. Por forma
a abraçar o maior número de situações presentes nos vários países que compõem o consórcio, o
projeto distingue e toma como base três situações distintas a nível urbano:
•
Zonas urbanas onde o aquecimento e o arrefecimento dos edifícios são feitos de
forma descentralizada por meio de equipamentos individuais;
•
Zonas urbanas que estão ligadas a sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento
urbano com um contributo em percentagem elevada de combustíveis fósseis;
•
Zonas urbanas que estão ligadas a sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento
urbano com um contributo em percentagem elevada de fontes renováveis de energia.
O projeto de investigação IEA EBC Annex 75 tem, como objetivo final, o desenvolvimento de
linhas orientadoras, quer para decisores políticos, quer para a comunidade técnica, que permitam
uma transição efetiva e rentável para uma economia de baixo carbono, em especial no sector dos
edifícios. O projeto planeia ainda conseguir obter uma visão geral das várias opções tecnológicas,
tanto existentes como emergentes, com potencial para serem implementadas com sucesso, bem
como identificar os desafios que se colocam à aplicação das mesmas. Nesse contexto, está previsto
igualmente o desenvolvimento de uma metodologia e de ferramentas de apoio à sua utilização que
possam ser aplicadas a zonas urbanas para a identificação das estratégias mais adequadas, quer em
termos técnicos, quer em termos económicos.

A Habitação Social como caso de estudo – o Bairro de Santa
Tecla
No contexto das habitações que relevam para o problema das necessidades prementes de
reabilitação, a habitação social existente é especialmente preocupante.
A maior parte das habitações sociais surge a partir de 1986 para dar resposta à necessidade
de alojamento com condições dignas de famílias carenciadas e com fraco rendimento disponível.
Em 1993, com o PER (Programa Especial de Realojamento), a habitação social teve um impulso
significativo, tendo surgido a habitação cooperativa e a habitação municipal. O Inquérito à
Caracterização da Habitação Social (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 2015) refere que existem
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cerca de 120.000 habitações com este cariz em Portugal, em 26.000 edifícios, representando cerca
de 2% do parque habitacional total. São normalmente geridas pelos municípios ou por empresas
municipais ou em menor número, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).
No caso de Portugal, este tipo de habitações apresenta, de forma comum, métodos
construtivos que não levaram em consideração critérios relacionados com a eficiência energética
na altura da sua construção. Para além disso, e como consequência, trata-se, na sua maioria, de
construções que apresentam deficiências e patologias significativas na sua envolvente. A habitação
social é, no entanto, um instrumento essencial de combate à pobreza e exclusão social das famílias
mais carenciadas. É também reconhecidamente, um dos alvos principais das preocupações dirigidas
à identificação e combate de situações de pobreza energética.
Neste contexto, faz sentido considerar uma reabilitação nZEB neste tipo de habitação devido
ao potencial de melhorias significativas que poderão ser alcançadas relativamente ao aumento de
conforto térmico, redução de riscos para a saúde dos ocupantes devido a questões de salubridade e
condições interiores e diminuição de patologias no edificado. Uma reabilitação nZEB oferece também
um potencial significativo de redução de necessidades energéticas que não pode ser negligenciado
num contexto de habitação social.
Neste contexto e no âmbito do projeto Annex 75, foi analisado o conjunto de edifícios que
fazem parte do bairro social de Santa Tecla, em Braga, Portugal (Figura 2). O bairro é constituído por
quatro edifícios, com orientações predominantes Nordeste-Sudoeste, embora haja um edifício com
orientação Noroeste/Sudeste e outro mais pequeno com orientação Este/Oeste (Figura 3).
Figura 2 – Vista aérea do Bairro de Santa Tecla em Braga, Portugal

Fonte: Google Maps (2018)

Os quatro edifícios apresentam vinte entradas distintas. Onze dessas entradas dão acesso
a oito apartamentos e as outras nove entradas dão acesso a dez apartamentos cada. Esta divisão é
também indicativa de como se divide a gestão de áreas comuns inerentes a cada edifício.
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O bairro social de Santa Tecla foi construído em 1979 e os edifícios apresentam já alguns
sinais de degradação física (Figura 4). O bairro é composto por 178 unidades habitacionais com
tipologias com dois quartos (T2), três quartos (T3) e quatro quartos (T4).
Figura 3 – Edificios que constituem o Bairro de Santa Tecla em Braga, Portugal

Fonte: Autores (2019)
Figura 4 – Imagens dos edificios do Bairro Santa Tecla.

Fonte: Autores (2019)
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Abordagem metodológica da investigação
Para comparar o impacto de uma reabilitação energética no bairro, assim como a
rentabilidade da intervenção, à escala do edifício e à escala do grupo de edifícios, foi efetuada uma
investigação com base numa abordagem metodológica de estudo que considera 6 fases distintas,
conforme a Figura 5.
Figura 5 - As fases da abordagem metodológica da investigação

Fonte: Autores (2019)

A primeira fase diz respeito à caracterização do edificado: de modo a definir as características
dos edifícios em causa, foram consultados os arquivos municipais, consultada a entidade gestora
do parque municipal de habitação social e extraídos os parâmetros essenciais das peças escritas e
desenhadas existentes, nomeadamente aqueles de maior relevância relativamente ao estudo do
comportamento térmico das edificações. O objetivo desta primeira fase encontra sentido na fase
2. Nesta segunda fase foi definida uma tipologia representativa do bairro através de uma análise
estatística com os elementos recolhidos na primeira fase. A tipologia representativa permitiu obter
de forma genérica uma avaliação do desempenho energético do edifício existente. Esta avaliação
foi desenvolvida na Fase 3 e foi fundamental para a escolha das medidas de melhoria (Fase 4),
que foram primeiramente analisadas individualmente e, num passo posterior, agregadas em
pacotes de medidas de intervenção no edifício. As medidas de melhoria selecionadas na Fase 4
foram utilizadas para o cálculo da rentabilidade das intervenções no edifício (Fase 5). A fase 6 é a
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fase final da abordagem metodológica. Nesta fase, os pressupostos necessários para a avaliação à
escala do grupo de edifícios foram alterados, nomeadamente em termos de custos de investimento
inicial e centralização de sistemas, voltando assim, de forma iterativa, às Fases 4 e 5 da abordagem
metodológica, de modo a produzir resultados para esta escala.
Assim, seguindo as fases indicadas na Figura 5, a investigação iniciou-se com a caracterização
do edificado.
Os vários edifícios que compõem o bairro apresentam diversas características espaciais que
são apresentadas na Tabela 1. É possível verificar que os vários edifícios apresentam orientações
solares distintas. É significativo também notar que a altura dos edifícios varia entre 4 e 5 pisos e
que há diferenças do ponto de vista de distribuição de tipologias. O edifício com maior número
de apartamentos é o Edifício 3, com 68 apartamentos, dos quais 34 são de tipologia T3. A análise
permitiu também identificar a tipologia T3 como a mais representativa entre todos os edifícios.
Tabela 1 – Caracterização dos edificios de habitação
Edifício
1
2
3
4

Nº de Pisos
4
5
5
4

T2
15
25
8

T3
24
23
34
8

T4
24
8
9
-

Total de Apartamentos
48
46
68
16

Orientação
NO/SE
NE/SO
NE/SO
O/E

Fonte: Autores (2019)

Do ponto de vista construtivo, os vários edifícios apresentam características comuns e
típicas da construção realizada na década de 70 e 80 (Tabela 2).
Tabela 2 – Caracterização do sistema construtivo dos edificios
Elemento
construtivo

Descrição

Parede exterior dupla com 28 cm de espessura, constituída por dois panos de tijolo
Paredes Exteriores cerâmico corrente de 11 cm de espessura, com caixa-de-ar de 4 cm e reboco tanto pelo
exterior como pelo interior com 1icm de espessura

U (W/
m2.ºC)
1,10

Paredes Interiores

Parede interior simples com 13 cm de espessura, constituída por tijolo cerâmico
corrente de 11 cm de espessura e com reboco tanto pelo exterior como pelo interior
com 1 cm de espessura

1,61

Pavimento

Pavimento aligeirado com 20 cm de espessura, com pavimento em tacos de madeira e
revestimento cerâmico nas zonas de cozinha e instalações sanitárias

1,85

Vãos Envidraçados Vão envidraçado exterior de 90x110 (cm²), com caixilharia de madeira, vidro simples e
Exteriores
com estores exteriores em PVC

4,30

Cobertura

Cobertura inclinada, construída em duas águas com as vertentes revestidas a painel
sandwich, constituído por isolamento térmico e confinado por ambas as faces por
chapa metálica lacada. Os painéis são aplicados sobre as vigotas pré-fabricadas de
betão. Laje de esteira em betão armado com 15 cm de espessura.

3,50

Fonte: Autores (2019)
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Esta caracterização apoia a definição da tipologia representativa que se pretende determinar
na Fase 2 da abordagem metodológica. Esta perspetiva segue outras análises que utilizaram tipologias
e edifícios representativos para estudarem grupos de edifícios a nível regional ou nacional (BALLARINI;
CORGNATI; CORRADO, 2014; DASCALAKI et al., 2011). No geral, os estudos indicam que uma
abordagem bottom-up pode ser útil para simplificar cálculos para um grande número de tipologias
ou edifícios e que, dependendo do objetivo, o desvio relativamente a resultados obtidos com outros
métodos não é significativo (MATA; KALAGASIDIS; JOHNSSON, 2014). A tipologia representativa
definida neste estudo serve para investigar as diferenças em termos de rentabilidade das várias
medidas de reabilitação energética que serão utilizadas para comparar as duas escalas em análise.
Neste contexto, foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de aferir qual a
metodologia mais adequada para avaliação de desempenho energético de um grupo de edifícios e
nomeadamente para a definição de uma tipologia representativa. Como resultado, foi identificada
a metodologia aplicada anteriormente num outro estudo (ALBATICI et al.,2016) que foi adaptada
aos objetivos do projeto. A sistematização utilizada na metodologia permite que esta seja replicada
noutros locais geográficos, assim como a personalização em relação à escala a que é aplicada.
No essencial, relativamente à abordagem considerada aqui, esta metodologia aplica uma análise
estatística relativamente aos dados recolhidos das principais características que influenciam o
desempenho energético das várias tipologias, identificando depois qual das tipologias existentes
nos edifícios reúne as condições para ser considerada representativa.
A Figura 6 apresenta a planta da tipologia representativa obtida. A tipologia é um T3,
localizada num piso intermédio, com a orientação Nordeste/Sudoeste. O apartamento T3 apresenta
uma área de 77,6 m2, e um rácio de envidraçado para área de pavimento de cerca de 8%.
Figura 6 - Planta da tipologia representativa

Fonte: Autores (2019)
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Com a tipologia representativa definida e seguindo a abordagem mostrada na Figura 5, o
edifício foi caraterizado do ponto de vista energético. Para a avaliação do desempenho energético,
utilizou-se o método quase-estacionário definido na regulamentação térmica portuguesa e cujos
principais parâmetros estão detalhados no Decreto-Lei nº118/2013 (REPÚBLICA PORTUGUESA,
2013) e portarias adjacentes.
Os resultados obtidos mostram que as necessidades anuais de energia útil para
aquecimento são de 71,1 kWh/m².ano, sendo as necessidades de arrefecimento de 2,3 kWh/m².ano
e de Aquecimento de Águas Sanitárias (AQS) de 35,8 kWh/m².ano. A energia primária é de 265,4
kWh/m².ano. O desempenho energético calculado evidencia a necessidade de uma intervenção
com o objetivo de melhorar as condições interiores das habitações e de reduzir as necessidades
energéticas, nomeadamente as relativas ao aquecimento.
Para a fase 4 – escolha das medidas de melhoria – e uma vez que a tipologia a ser estudada
se situa num piso intermédio, foram escolhidas soluções de intervenção nas paredes exteriores
e nos vãos envidraçados, juntamente com a seleção de sistemas técnicos para aquecimento e
arrefecimento ambiente e para o aquecimento das águas sanitárias. As medidas foram escolhidas de
acordo com uma pesquisa efetuada relativamente aos sistemas mais comuns utilizados em Portugal
(CTCV, 2006) e que permitissem obter uma maior variedade de desempenhos energéticos e de
custos associados às soluções. Para o cálculo dos custos associados às soluções apresentadas foi
utilizado o Gerador de Preços CYPE (CYPE, 2018).
A Tabela 3 apresenta as 18 soluções selecionadas para as paredes exteriores. Foram
escolhidos dois sistemas de isolamento para parede exterior: ETICS e fachada ventilada. Em cada
um deles foram analisados três tipos de material de isolamento térmico (EPS, lã mineral e cortiça), e
três espessuras distintas para cada um dos materiais (60 mm, 90mm e 120mm).
A Tabela 4 apresenta as três soluções empregadas para os vãos envidraçados, levando em
consideração o material das caixilharias e a utilização de vidro duplo.
Num primeiro passo, no sentido de identificar as intervenções mais rentáveis no edifício,
foram calculados os impactos em termos energéticos da aplicação de forma isolada das medidas
atrás referidas na tipologia representativa. Num segundo passo, estas medidas foram agregadas em
pacotes de medidas de reabilitação em que se consideraram não só as intervenções na envolvente
mas também os sistemas técnicos relativos à climatização ambiente e AQS e a utilização de fontes
de energia renovável constantes da Tabela 5.
Relativamente aos sistemas técnicos, importa referir que se procurou estabelecer uma
variedade adequada relativamente aos sistemas de climatização utilizados em Portugal para
controlo das condições interiores em habitação. Conforme é tipicamente instalado em Portugal
num contexto residencial, considera-se que os conjuntos de sistemas escolhidos são essencialmente
implementados individualmente por apartamento. Por outro lado, no que diz respeito ao sistema
convencional (definidos por defeito na regulamentação nacional), e apesar da obrigatoriedade
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imposta pela regulamentação relativamente à implementação de painel solar térmico, optou-se por
não se considerar um sistema de energia renovável, de modo a avaliar o impacto das intervenções
consideradas nos pacotes de medidas, sem qualquer tipo de melhoria em termos de sistemas.
Tabela 3 – Medidas de melhoria para paredes exteriores
Material de
Isolamento Térmico

Fachada Ventilada

ETICS

Espessura do Isolamento
(mm)

EPS

Lã Mineral

Cortiça

60

90

120

40

80

120

40

80

120

Variante

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

U (W/m2.ºC)

0,25

0,21

0,18

0,29

0,22

0,18

0,29

0,23

0,18

Manutenção anual
(€/ano)

0,52

0,58

0,64

0,56

0,72

0,88

0,65

0,86

1,10

Preço unitário
(€/m2)

66,30

74,10

82,60

72,20

91,90

112,80

82,90

110,20

140,80

Variante

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

U (W/m2.ºC)

0,25

0,21

0,18

0,28

0,21

0,17

0,29

0,22

0,18

Manutenção anual
(€/ano)

1,39

1,46

1,54

1,34

1,39

1,46

1,34

1,39

1,46

Preço unitário
(€/m2)

97,60

92,00

96,00

100,90

114,70

139,60

166,60

103,00 108,50

Fonte: Autores (2019)
Tabela 4 - Medidas de melhoria isoladas para caixilharias de vãos envidraçados de vidro duplo
Vãos Envidraçados
Variante

V19

V20

V21

Caixilharia

PVC

Alumínio

Madeira

Espessura do Vidro Exterior (mm)

6

6

6

Espessura do espaço ar (mm)

10

14

14

Espessura do Vidro Interior (mm)

4

6

6

Coeficiente de transmissão térmica da janela (W/ (m²ºC))

2,15

3,44

2,72

Custo de manutenção anual da janela (€/ano)

4,05

4,98

55,05

Preço (€/m2)

351,00

315,00

598,00

Fonte: Autores (2019)

As fontes de energia renovável definidas no Sistemas 4 da Tabela 5 são dimensionadas da
seguinte forma: no caso dos painéis solares térmicos, estes correspondem ao mínimo obrigatório
definido na regulamentação nacional e dão resposta ao necessário para aquecimento das águas
sanitárias (AQS); no caso dos painéis fotovoltaicos, estes são dimensionados de modo a dar resposta
às necessidades de energia para climatização ambiente com um sistema de ar condicionado.
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Tabela 5 - Medidas de melhoria de sistemas técnicos com indicação da eficiência do equipamento
Sistema
Convencional

Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Sistema 4

Solução de
Aquecimento

Aquecedor Elétrico
(100%)

Caldeira de
condensação
(Ƞ=92,7%)

Caldeira de
biomassa
(Ƞ=90%)

Bomba de calor
(COP=3,33)

Ar Condicionado
Multisplit
(COP=4,1)

Solução de AQS

Aquecedor a gás
(Ƞ=75%)

Caldeira de
condensação
(Ƞ=98,5%)

Caldeira de
biomassa
(Ƞ=90%)

Bomba de calor
(COP=3,33)

Caldeira elétrica
(COP=1,5)

Solução de
Arrefecimento

Ar Condicionado
Multisplit
(EER=2,8)

Ar Condicionado Ar Condicionado
Bomba de calor
Multisplit
Multisplit
(EER=2,68)
(EER=4)
(EER=4)

Ar Condicionado
Multisplit
(EER=3,5)

Sistemas de Energia
Renovável

-

-

-

-

FV (Zero) + ST
para AQS

Fonte: Autores (2019)

Para o cálculo da rentabilidade das medidas de melhoria (Fase 5 da abordagem
metodológica), foi aplicada a metodologia de custo-ótimo, que tem como base o estipulado no
Regulamento Delegado 244/2012 (EC, 2012). Essencialmente, de modo a encontrar a solução de
custo-ótimo para a intervenção, a metodologia propõe a avaliação de várias opções de reabilitação
tendo por base as necessidades de energia primária não renovável associadas a cada solução e os
respetivos custos globais para o período de vida do edifício (considerado como sendo de 30 anos no
caso de reabilitações). Ao considerar apenas a energia primária não renovável para os cálculos de
rentabilidade, o indicador pretende refletir e descontar a produção de energia por fontes renováveis
que ocorra no local ou nas proximidades do edifício.
Os custos considerados integram os custos de investimento e os custos de exploração e
manutenção do edifício, calculados utilizando o método do valor atual liquido. A Figura 7 é indicativa
de como os resultados são apresentados no seguimento do cálculo do custo-ótimo. Cada ponto no
gráfico corresponde a uma solução de reabilitação. O ponto que se situa mais à direita é referente
ao que se denomina como referência, uma vez que diz respeito a uma intervenção que mantém a
integridade do edifício, mas sem promover melhorias do seu desempenho energético. Assim, as
soluções analisadas que apresentarem um custo global superior ao custo da referência não são
consideradas rentáveis. São consideradas como apresentando uma rentabilidade positiva, todas as
soluções cujos pontos representativos estejam situados abaixo da linha de referência. A solução de
custo-ótimo é a que corresponde ao ponto mais baixo do gráfico.
Para o cálculo das necessidades energéticas, foi utilizada a metodologia de cálculo
constante do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REPÚBLICA
PORTUGUESA, 2013).
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Rentabilidade das intervenções de reabilitação energética
Os resultados relativamente à rentabilidade das várias medidas de reabilitação consideradas
neste estudo, assim como a comparação entre as duas escalas – edifício e grupo de edifícios - são
apresentadas nas subsecções seguintes.
Figura 7 - Gráfico genérico de resultados da análise de custo-ótimo

Fonte: Almeida, Ferreira (2017)

RENTABILIDADE DAS MEDIDAS ISOLADAS
A rentabilidade das medidas de intervenção definidas nas Tabelas 3 e 4 pode ser analisada
a partir dos resultados mostrados na Figura 8.
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Figura 8 – Análise de custo-otimo para as medidas isoladas de reabilitação energética

Fonte: Autores (2019)

Os resultados sugerem que a maioria das medidas consideradas para o aumento do nível
de isolamento da parede exterior é rentável, tendo em consideração o ciclo de vida útil do edifício.
A aplicação de isolamento de cortiça com a maior espessura considerada (120mm) está no limite
da rentabilidade. A implementação desta solução, em termos de custos globais, é muito próxima
da reabilitação de referência. Por outro lado, é clara a falta de rentabilidade dos envidraçados nesta
análise, destacando-se aqui de forma significativa, e pela negativa, as janelas com caixilharia de
madeira. A maior redução em termos de energia primária é obtida com a implementação da solução
de Fachada Ventilada com Lã Mineral de 120mm. A intervenção com ETICS, que utiliza o EPS de
60mm como material de isolamento, é a solução de custo-ótimo.

RENTABILIDADE DOS PACOTES DE MEDIDAS DE REABILITAÇÃO
O cálculo das medidas isoladas de melhoria do desempenho energético permitiu identificar
a solução com o melhor desempenho energético e a solução com a melhor rentabilidade, tanto
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do ponto de vista da envolvente opaca como dos envidraçados, sendo que para esta última, a
caixilharia de PVC com vidro duplo é aquela que simultaneamente apresenta uma melhor redução
de energia primária e a melhor rentabilidade (ainda que negativa) das soluções consideradas
para a substituição das janelas. Conforme definido na abordagem metodológica, esta primeira
avaliação realizada com medidas individuais permitiu a definição mais eficaz dos pacotes de
medidas integradas para a envolvente exterior do edifício. Assim, foram definidos inicialmente
dois pacotes de intervenção, um composto pelas medidas de intervenção na envolvente com o
melhor desempenho energético (P1), e outro composto pela solução de custo-ótimo (P2). De
modo a tornar a análise mais completa, foram selecionados dois pacotes adicionais (P3 e P4) que
representam soluções comuns em Portugal para edifícios com características semelhantes às do
edifício em causa neste estudo (CTCV, 2006). Os pacotes de medidas de melhoria considerados são
os apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Soluções de melhoria da envolvente exterior
Melhor desempenho
energético P1

Solução de Custoótimo P2

Cenário adicional 1
P3

Cenário adicional 2
P4

Paredes Exteriores

FV_LãMineral
120 mm

ETICS_EPS
60 mm

ETICS_EPS
120 mm

ETICS_EPS
90 mm

Vãos Envidraçados

PVC

PVC

PVC

Alumínio

Fonte: Autores (2019)

De seguida, o desempenho energético das medidas agregadas, conjugadas com os sistemas
técnicos, é avaliado e é novamente aplicada a metodologia de custo-ótimo para estas intervenções
integradas. O resultado dos cálculos da rentabilidade dos pacotes de reabilitação para o edifício
é demonstrado na Figura 9. É relevante o facto de todos os pacotes apresentarem rentabilidade
positiva, à exceção da implementação de ETICS com Lã Mineral de 120mm e Caixilharia em PVC com
o Sistema 1 (Caldeira de Condensação + Ar Condicionado). Os pacotes que consideram a utilização
do Sistema Convencional também apresentam uma rentabilidade muito próxima da reabilitação
de referência. No geral, o melhor desempenho energético corresponde à utilização do sistema 2,
resultante da utilização da caldeira a biomassa para aquecimento ambiente e aquecimento das
águas sanitárias. Para a intervenção integrada, o pacote de reabilitação com o custo-ótimo é o
P2 (ETICS com EPS de 60mm e caixilharia em PVC) associado ao sistema 3 (Bomba de Calor). Esta
solução conduz a uma redução da energia primária de origem não renovável de 72% em relação à
reabilitação de referência e a uma diferença de 11% no custo global. Significa também uma redução
de 69,5% nas emissões de CO2 em relação à reabilitação de referência.
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Figura 9 – Análise custo-ótimo para pacotes de reabilitação

Fonte: Autores (2019)

AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PACOTES DE REABILITAÇÃO À ESCALA
DO EDIFICIO E À ESCALA DO GRUPO DE EDIFICIOS
Na última fase da abordagem metodológica definida na Figura 5, os cálculos são efetuados
para uma escala de grupo de edifícios. Assim, são também modificados, nesta fase, os pressupostos
para os cálculos da rentabilidade da intervenção, nomeadamente:
a)
alteração de capacidade de sistemas técnicos e número de equipamentos, adequando
os cálculos a uma utilização centralizada, em oposição à utilização descentralizada, numa lógica de
apartamento, considerada nos cálculos anteriores para o edifício. Assim, com exceção do sistema
convencional e da caldeira elétrica, todos os outros sistemas foram recalculados por forma a se ter
em conta o espaço disponível e muito limitado para colocação de equipamentos (e.g. depósitos,
acumuladores e unidades exteriores), que, sendo centralizados, assumem uma dimensão
considerável. Assim, de uma forma geral, os sistemas centralizados foram dimensionados para servir
quatro apartamentos, mantendo os níveis de eficiência indicados na Tabela 5. No caso da utilização
de energias renováveis (S4), assumiu-se que não haveria limitações de espaço físico para a colocação
dos sistemas de aproveitamento das mesmas e que todos os requisitos exigidos ao nível do edifício
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eram cumpridos, i.e. o solar térmico cumpre os requisitos mínimos definidos pela regulamentação
nacional e o fotovoltaico é dimensionado de forma a dar resposta às necessidades energéticas de
climatização resultantes do uso do ar condicionado;
b)

consideração de economias de escala nas medidas de reabilitação, através da

consideração de uma taxa de desconto no custo de investimento inicial relacionada com a compra de
uma maior quantidade de elementos de solução previstos para as paredes exteriores e para os vãos
envidraçados. Para este estudo foi considerada uma taxa de desconto de 14% (THUESEN, 2010).
A Figura 10 apresenta os resultados da análise de custo-ótimo obtidos para a escala do
grupo de edifícios, em comparação com os resultados obtidos anteriormente para a escala do
edifício. O resultado sugere que os limites de rentabilidade para as duas escalas são distintos.
Enquanto para o edifício o valor para a reabilitação de referência é de 526,94 euros/m2, para o grupo
de edifícios é de 443,22 euros/m2. Esta questão é muito significativa, pois indica que há vantagens
económicas na atuação ao nível do grupo de edifícios em vez de ao nível do edifício, mesmo que
o objetivo não seja o aumento da eficiência energética dos mesmos (solução de referência). A
solução de custo-ótimo para o grupo de edifícios é o pacote de reabilitação composto por ETICS
EPS de 60mm+Caixilharia PVC+ Bomba de Calor. Sendo a mesma solução que se apresenta como
custo-ótimo para a escala do edifício, os resultados indicam uma redução de custo global de
cerca de 47%. De facto, da comparação entre as duas escalas resulta que a hierarquia dos pacotes
relativamente à sua rentabilidade se mantém essencialmente a mesma. Há, no entanto, diferenças
que importa referir. No caso da escala do grupo de edifícios, todos os pacotes considerados
como utilizando o S1 (caldeira de condensação + ar condicionado) apresentam uma rentabilidade
negativa, enquanto à escala do edifício apenas o pacote P1 (ETICS Lã Mineral 120mm+ Caixilharia
PVC) se encontra acima do limite da rentabilidade definido pela reabilitação de referência, o que
parece indicar que não há vantagens económicas em escalar a intervenção quando este tipo de
sistema é considerado.
Da análise dos resultados, é importante referir também que, nos sistemas que consideram
energias renováveis (S2 – Caldeira a Biomassa e S4 – Fotovoltaico e Solar Térmico), os vários pacotes
analisados têm rentabilidade positiva e apresentam um melhor desempenho energético que a
solução de custo-ótimo, mas apresentam também um custo mais elevado.
Em conclusão, a solução de isolamento exterior com ETICS com utilização do EPS 60mm
como material de isolamento térmico apresenta-se como uma medida robusta relativamente
à rentabilidade da intervenção. Para além de ser considerada como a solução de custo-ótimo
isoladamente, esta solução faz também parte dos pacotes com melhores resultados tanto a nível do
edifício como a nível do grupo de edifícios.
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Figura 10 - Análise de custo-ótimo - pacotes de reabilitação para um edificio e para um grupo de edificios

Fonte: Autores (2019)

Existe uma diferença muito significativa na rentabilidade das intervenções realizadas
ao nível do edifício e ao nível do grupo de edifícios. Em média, considerando todas as soluções
agregadas em pacotes de medidas de reabilitação e sistemas técnicos, as intervenções no grupo de
edifícios apresenta um decréscimo de 27% nos custos globais. No entanto, para a solução de custo
ótimo, esta diferença é de 47%. Os cálculos efetuados também sugerem que é possível alcançar
soluções com reduções de energia primária muito elevadas (98%) com uma rentabilidade positiva.
Esta rentabilidade é indicada por valores mais baixos (cerca de 30% menores que para o edifício)
em termos de custos globais no caso dos cálculos efetuados para o grupo de edifícios.

Conclusões
O estudo aqui apresentado teve como objetivo ilustrar uma abordagem metodológica
desenvolvida para comparar a rentabilidade de medidas de reabilitação energética à escala do
edifício e à escala de um grupo de edifícios. Com a adaptação de uma metodologia utilizada
noutros estudos, foi definida uma tipologia representativa de modo a estimar o comportamento
energético do edifício e servir de base para os cálculos inerentes à aplicação da metodologia de
custo-ótimo.
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O estudo permitiu fazer a comparação entre a rentabilidade de medidas de reabilitação
energética para um edifício e para um grupo de edifícios, alterando os pressupostos relativamente
aos sistemas técnicos e à aplicação de materiais. Os cálculos efetuados indicam que a hierarquia
de rentabilidade relativamente a medidas de melhoria nas duas escalas é semelhante e assim, nos
dois níveis de intervenção, a solução de custo-ótimo é o pacote P2, constituído pela solução de
isolamento exterior com ETICS que utiliza o EPS com 60mm como material de isolamento térmico,
complementado pela implementação de caixilharias em PVC com vidro duplo. O sistema que completa
a solução de custo ótimo para uma intervenção integrada é a Bomba de Calor (S3). Para esta solução,
foi possível verificar uma redução de 47% nos custos globais quando considerada a escala do grupo
de edifícios relativamente à intervenção num edifício individual. De uma forma geral, os resultados
sugerem que há vantagens na consideração deste tipo de abordagem - reabilitação energética ao
nível do grupo de edifícios.
Embora neste estudo se pretendesse somente a ilustração da abordagem metodológica,
um dos óbvios avanços nesta linha de investigação é a definição do edifício de forma mais detalhada
através de várias tipologias representativas por edifício e da consideração de uma gama de medidas
e sistemas mais alargada, de modo a tornar o estudo mais aprofundado e distinguir em pormenor
as sinergias possíveis de obter, nomeadamente em termos de introdução de energias renováveis.
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