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RESUMO

VILLAR, Halana S. Metodologia de diagnóstico de retrofit para desempenho térmico
em edificações com simulação computacional. 2017. 42 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Campo Mourão, 2017.
O presente estudo trata sobre os avanços na área de reabilitação, através das
melhores práticas e critérios a fim de indicar soluções para um retrofit. Considerou-se,
para isso, o desempenho térmico de construções com simulação computacional. A
metodologia de trabalho envolveu pesquisas sobre o tema retrofit, que encontram-se
mais consolidadas em países europeus e nos Estado Unidos, pois no Brasil a temática
vem ganhando espaço apenas recentemente, em publicações especializadas.A
sequência de informações abordadas tem por objetivo servir de instrumento de auxílio
aos projetistas, com uma visão mais global para que, assim, sejam desenvolvidos
estudos de retrofit em um edifício. Apresenta-se um estudo de caso em uma edificação
para atividade de ensino, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
localizada na cidade de Campo Mourão-PR.
Palavras-chave: Retrofit. Desempenho térmico. Simulação computacional.

ABSTRACT

VILLAR, Halana S., 2017. 37 f. Retrofit diagnostic methodology for thermal
performance in buildings with computational simulation. 2017. 42 f. Course Completion
Work (Bachelor of Civil Engineering) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Campo Mourão, 2017.
The present study refers to the advances in the area of rehabilitation, through the
practices and the criteria with the aim of indicating solutions for a retrofit. For this, it
was considered the thermal performance of constructions with computational
simulation. The work methodology involved researches about the retrofit theme, which
are more consolidated in European countries and in the United States, since the
thematic in Brazil has only recently been gaining space, in specialized publications.
The sequence of information addressed has as objective to serve as an aid instrument
for designers, with a more global view for the, in this way, development of retrofit
studies in a building. A case study is presented in a building for teaching activity, at the
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), located in the city of Campo
Mourão- PR.
Keywords: Retrofit. Thermal performance. Computational simulation.
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1 INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais. Suas
atividades afetam todas as cadeias econômicas, desde o setor primário ao setor
terciário, o que torna inquestionável sua responsabilidade sobre a criação e
manutenção de ações de sustentabilidade no âmbito ambiental, econômico e social.
Sendo assim, as técnicas de retrofit possuem a função de unir esses âmbitos, ao
adaptar e melhorar as condições de conforto e possibilidades de uso dos espaços nas
edificações e, por consequência, qualificando o setor da construção civil.
As ações de retrofit são incentivadas por meio de regulamentações,
principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América, oriundas, num primeiro
momento, da necessidade de preservação do patrimônio histórico (MORAES;
QUELHAS, 2011). No Brasil, a técnica se mostra ainda pouco difundida.
Com isso, o objetivo de aumentar o conforto humano com menor impacto
ambiental encontra-se mais próximo de ser alcançado. Para tanto, processos de
desempenho térmico ganham importância quando o assunto é a necessidade de
modernização das instalações, principalmente edificações como as universidades
federais, que dependem de recursos financeiros públicos. Programas de simulação
se tornam ferramentas do processo de retrofit, observando-se os resultados dentro de
parâmetros de desempenho térmico estabelecidos para a população local.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Apresentar uma metodologia de diagnóstico de retrofit para desempenho
térmico em edificações, com simulação computacional.
2.2 Objetivos específicos
- Estudar métodos de planejamento e avaliação do retrofit.
- Propor uma metodologia de diagnóstico que analisa os benefícios das
estratégias de retrofit juntamente com as estratégias de desempenho
térmico.
- Aplicar o programa computacional “Euclid”, para avaliação do atual estado
da construção de estudo de caso.
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3 JUSTIFICATIVA
A prática do retrofit vem tendo maior relevância dentro da realidade das cidades
brasileiras. Encontra-se como uma das prioridades de atuação para o futuro devido à
caracterização dos edifícios antigos, que possuem métodos construtivos não
baseados no uso de tecnologias sustentáveis, além de atender a demanda de área
nos grandes centros. Trata-se de uma intervenção que busca reavivar a edificação,
tendo como foco melhores condições de uso desta, evitando sua obsolescência. De
acordo com Delgado apud (LIMA; BRAGANÇA; MATEUS, 2012), a reabilitação tem
que ser entendida como a oportunidade de promover a sustentabilidade ambiental, já
que pode unir a preservação do patrimônio, a atualização das condições de
funcionamento e conforto, bem como a melhoria do desempenho ambiental.
Juntamente com isso, os trabalhos exigem uma reflexão sobre as diferenças e as
características dos materiais que podem ser empregados, a fim de que a escolha seja
a mais adequada possível, sendo o maior impasse para esse processo a falta de
normatização e legislação específica.
Em relação às edificações universitárias, a necessidade de ações de retrofit é
uma consequência do estado em que se encontra o parque edificado. Em 1945, havia
5 universidades no Brasil e, em 1964 já eram 37. (CUNHA, 1983, p. 253). Nesse caso,
o desempenho térmico assume maior importância em virtude do elevado número de
ocupantes e da relevância das atividades desenvolvidas no local.
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta ferramentas para a análise de
desempenho e análise multicriterial do processo de retrofit com ênfase em uma
edificação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizada na cidade de
Campo Mourão/PR. Com o auxílio de ferramentas de simulação, torna-se possível a
verificação do desempenho térmico do modelo, com consumo de refrigeração e
aquecimento, o que permitiu, validar, assim, as escolhas dos elementos construtivos
e das estratégias de ventilação e conforto.
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4 DESENVOLVIMENTO
4.1.1 Retrofit
4.1.2 Conceituação e histórico
De acordo com a definição de Berrientos (2004), retrofit é a junção dos termos
“retro” (oriundo do latim, que significa movimentar-se para trás) e de “fit” (oriundo do
inglês, que significa adaptação, ajuste).
O retrofit iniciou-se no final da década de 1990 na Europa e nos Estados Unidos
da América, sendo proveniente da problemática entre a preservação do patrimônio
histórico-arquitetônico

e

da

indisponibilidade

de

espaço

entre

novos

empreendimentos de grandes centros urbanos. Atualmente, esta prática construtiva
chega a 50% de uso na Europa, sendo que em países como a Itália e a França este
índice aumenta para 60%%. (MORAES; QUELHAS, 2012).
Qualharini (2000) descreve retrofit como sendo o processo de interferir em uma
benfeitoria, que foi executada em padrões inadequados às necessidades atuais.
Sendo assim, cabe considerar qualquer tipo de renovação tecnológica e melhorias de
imóveis antigos, que assumem novos padrões de aproveitamento e atendem novos
perfis de consumidores. Dentro das necessidades atuais, o retrofit trabalha ainda com
o conceito de sustentabilidade (buscando preservar os recursos já existentes) e com
o conceito de desempenho (tornando a construção eficiente e qualificada ao seu
usuário).
Lançado nos Estados Unidos da América em 2007, o PlaNYC 2030 pode ser
citado como referência nas ações de retrofit. O projeto proposto pela prefeitura de
Nova Iorque pretende preparar a cidade para suportar mais de um milhão de
habitantes, fortalecer a economia, combater as mudanças climáticas e melhorar a
qualidade de vida para todos os nova-iorquinos. O Greener, Greater Building Plan é
parte do PlaNYC e objetiva a melhora do desempenho energético de edifícios já
construídos.
No Brasil, obras como o Paço do Frevo em Recife, a Estação da Luz e o Estádio
Pacaembu em São Paulo, são referências de obras que aumentaram o desempenho
das funções de edificação e conforto. A prática do retrofit ganhou destaque com a
vinda de eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, porém ainda é
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uma técnica com pouco interesse de investidores, já que estes colocam como
obstáculo o retorno financeiro da prática, bem como a ausência de legislação
específica e a escassez de recursos tecnológicos disponíveis.
Com o objetivo de incentivar a divulgação e o fomento de retrofit no Brasil, o
CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável) elaborou uma minuta de
projeto de lei intitulada “Retrofit: requalificação de edifícios e espaços construídos no
centro da cidade de São Paulo”, que encontra-se em fase de aprimoramento para que,
posteriormente, seja apresentado ao setor de construção e ao poder público. O maior
desafio é identificar incentivos e instrumentos para viabilizar e promover a prática de
retrofit no centro de São Paulo.
4.1.2 Etapas e coordenações de projetos de retrofit
Atualmente, estão sendo desenvolvidas metodologias e procedimentos
técnicos que visam promover a reabilitação das construções, principalmente no
âmbito acadêmico. Essas ferramentas podem abordar o processo de retrofit em sua
totalidade, desde a fase de levantamento de dados do edifício até a fase de
monitoramento de seu desempenho após a realização da prática, bem como aqueles
desenvolvidos especificamente para determinada etapa do processo.
Assim, conhecer o estágio de degradação de uma construção é muito
importante para a sua atualização, além de saber se a edificação é capaz de suportar
acréscimos de carga gerada por mudanças no layout, por incorporação de
automatismos e por correção do desgaste do uso e do tempo, já que interferem
diretamente na elaboração de propostas de atualização exequíveis (DUCAP, 1999).
Segundo a arquiteta Telma Fattori Nunes (MORAES;QUELHAS,2012), gerente
de projetos da Cushman & Wakefield Semco (empresa especializada em
gerenciamento de imóveis), a metodologia do retrofit envolve sete etapas:
1. Análise mercadológica e financeira, incluindo valores, estudo vocacional e
viabilidade comercial;
2. Definição do conceito do projeto, o que envolve análise das possibilidades
de expansão de área;
3. Legislação (plano jurídico);
4. Critérios de reaproveitamento de materiais e sistemas;
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5. Diagnóstico (etapa que considera elementos como a história da edificação;
estudo de arquitetura e eficiência da laje; análise das condições de sistemas e
equipamentos);
6. Propostas de implementação, incluindo vários cenários, entre eles, da
arquitetura, eletricidade, dados, voz, elevador e fachada (o cronograma de
implantação e a análise financeira correm paralelos a todas essas análises);
7. Comercialização.
Como sugestão de ferramenta de avaliação, a metodologia EPIQR (Energy
Performance and Indoor Environmental QualityRetrofit, 1999), foi desenvolvida como
um projeto de investigação europeu, levando, para tanto, dois anos de estudos e
envolvendo sete instituições de investigação. A avaliação acontece por meio da
atribuição a cada elemento constituinte da edificação um grau de acordo com seu
estágio de degradação, podendo então agrupar e definir prioridades.
A seguir, apresenta-se o quadro 1, com a classificação dos elementos
construtivos segundo a EPIQR.
Quadro 1- Classificação dos elementos construtivos

Código

ESTADO

URGÊNCIA

AÇÃO

A

Bom estado

Conservação

Manutenção

B

Ligeira

Vigilância

Ligeira reparação

Intervenção

Média reparação

Intervenção

Substituição

degradação
C

Média
degradação

D

Fim da vida útil

imediata
Fonte: EPIQR Un outil d”aide à la decisin pour La reáhbilitation des bâtiments d”habitation –
Les principes de la methode C.S.T.N. França,1999

Barrientos e Qualharini (2004) elaboraram um roteiro de procedimentos que
visa contribuir com os profissionais envolvidos em projetos de retrofit. Ao identificar os
pontos chaves no processo, propuseram um fluxograma representando todas as
etapas que envolvem a metodologia proposta, apresentado na figura 1.
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Figura 1: Fluxograma de um diagnóstico

Fonte: Barrientos e Qualharini (2014)
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O fluxograma se inicia a partir de um diagnóstico em que se tem o perfil do
objeto em questão, sendo, portanto, uma etapa em que já foram realizadas vistorias,
ensaios necessários, entrevistas, cabendo ao profissional da área elaborar um
diagnóstico que servirá como base para a elaboração do projeto na fase seguinte.
A importância do acordo entre os desejos do projeto e as possibilidades reais
é o que torna o projeto viável, sendo estabelecidas as escolhas de técnicas, materiais,
distribuição interior e níveis de conforto com coerência.
4.1.3 Ferramentas de simulação
Ainda com o objetivo de facilitar e auxiliar tomadas de decisões, otimizando a
performance dos sistemas construtivos, surge a necessidade do desenvolvimento de
ferramentas de simulação.
Em Portugal, foram desenvolvidas ferramentas computacionais de análise
integrada a partir de banco de dados para auxiliar no diagnóstico e também na decisão
de intervenção. Como exemplo, os softwares “TOBUS” (FLOURENTZOU; ROULET,
2002) e “Patsolutions” (LEITÃO; ALMEIDA,2004).
Na Universidade da Califórnia (EUA), foi desenvolvido o projeto “VITAL SIGNS”
(DEGELMAN; SOEBARTO, 1996), em que criou-se um critério de auxílio que
contempla desde a fase de diagnóstico até a fase de avaliação de desempenho
energético das estratégias de retrofit.
Já na Inglaterra, o programa “TAS” (EDSL, 2006) tem sido uma importante
ferramenta em instituições de ensino e pesquisa, como Martin Centre da Universidade
de Cambridge, para o estudo de desempenho ambiental de edifícios. Voltado mais
para o desempenho térmico, o “TAS” se assemelha a programas como o
“EnergyPlus”, desenvolvido pelo Lawrence Berkeley National Laboratory em conjunto
com outros laboratórios para o Departamento de Energia Norte-Americano (DOE).
O“EnergyPlus”, através de arquivos climáticos de dados horários, calcula as
temperaturas internas em edifícios não condicionados, cargas de aquecimento e
resfriamento necessárias para manter o controle da temperatura, análise das cargas
térmicas dos componentes construtivos, considerando as condições ambientais dos
locais de simulação, além de ser validado por normas específicas como ASHRAE 1402001 (ASHRAE, 2001), sendo, inclusive, disponibilizado gratuitamente. Em 2017, o
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Big Ladder Software assumiu a manutenção, desenvolvimento e suporte da extensão,
agora renomeada como Euclid.
Demonstra-se no quadro 2, uma breve revisão de literatura sobre métodos de
otimização para classificação de estratégias de retrofit (FERNANDES, 2015).
Constata-se um direcionamento ao aprimoramento de técnicas complexas e a
incorporação ainda pouco expressiva de critérios de conforto térmico.
Quadro 2- Critérios e métodos de otimização para classificar estratégias de retrofit
Autores
(ROULET et al.,
2002)

Métodos
Algoritmo da família
ELECTRE (“ELimination
Et ChoixTraduisant
laREalité”)

(WRIGHT; LOOSEMORE;
FARMANI,
2002)

Algoritmo genético

(REY, 2004)

Algoritmo da família
ELECTRE

(SILVA; ALMEIDA,
2010)

ELECTRE III

(ANTIPOVA et al.,
2014)

Algoritmo MILP (MixedInteger Linear Program)

(ASADI et al., 2014)

Algoritmo genético e
rede neural artificial

(ASCIONE et al.,
2014)

Combinação entre MatLab
eEnergyPlus através
de algoritmo genético

MURRAY et al.,
2014)

Algoritmo genético

(WANG; XIA;
ZHANG, 2014)

Algoritmo de evolução
diferencial

Critérios de seleção
Uso final anual de energia,
emissão de poluentes,
horas de desconforto térmico,
percentual
de insatisfeitos (PPD), nível de
ruído e custos.
Custo de energia para
condicionamento de ar
e horas de desconforto
térmico.
Consumo de energia, emissão
de poluentes,
desconforto térmico, nível de
ruído, uso de iluminação
natural e artificial, custo inicial
e anual.
Horas de desconforto térmico e
percentual de
insatisfeitos (PPD), isolamento
acústico, Fator
de Luz Diurna (DF) e consumo
anual de energia.
Econômicos: custo de energia,
custo de implantação.
Ambientais: emissão de
poluentes
pelo consumo de energia.
Consumo de energia para
condicionamento,
custo do retrofite horas de
desconforto térmico.
Energia primária para
condicionamento, horas
de desconforto térmico,
investimento inicial e
custo global ao longo do ciclo
de vida do edifício.
Retorno do investimento,
emissões de carbono,
custo de energia.
Retorno do investimento e
economia de energia.
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(WU; XIA; WANG,
2014)

“Multiobjective neighborhood
field optimization
algorithm”
(MONFO)

Custo do retrofit, economia de
energia e Valor
Presente Líquido (VPL).

Fonte: Fernades (2015)

4.2 Desempenho térmico como estratégia de retrofit
4.2.1 Desempenho Térmico
Nas últimas décadas, tornou-se notória a ideia de projetar de forma a
considerar adequadamente os fatores ambientais, ganhando importância assuntos
como o desempenho da construção. No Brasil, estratégias bioclimáticas são
extremamente importantes, principalmente para períodos de verão, que apresentam
maiores índices de desconforto térmico.
De acordo com a ASHRAE Standard 55(2013), conforto térmico é o estado da
mente que expressa satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda.
Segundo Pereira e Cunha Neto (1988), o caminho científico para se
obter a adequação térmica de um projeto ao seu meio ambiente é avaliar o seu
comportamento térmico tendo-se em vista, fundamentalmente, as exigências térmicas
do usuário nas condições climáticas a que a edificação será submetida.
Em relação às trocas de calor que ocorrem entre a edificação e o meio,
pesquisam-se os seguintes fenômenos de transmissão de calor: condução,
convecção, radiação e evaporação (ou condensação).
Sobre as diferentes configurações espaciais das edificações e de seus
componentes, tais como forma, localização, características térmicas dos materiais de
construção e características superficiais de acabamento, influenciam de maneira
diferenciada as trocas de calor entre a edificação e o meio e vice-versa. Estas trocas
de calor entre a edificação e o meio ocorrem pela existência de fontes de calor - interna
ou externa - que ocasionam diferenças de temperatura, sendo o fluxo de calor no
sentido do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura, caracterizando
direções de fluxo de calor diferentes para inverno e verão.
Associados com o desempenho térmico, os fechamentos integrantes da
envolvente física da edificação podem ser reunidos em: a) fechamentos opacos, com
baixas taxas de transmissão frente à radiação solar (pisos, cobertura, porta, paredes);
b) fechamentos transparentes, com altas taxas de transmissão frente à radiação solar
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(vidros). Ambos dependem também das características térmicas e superficiais dos
materiais.
Portanto, assumindo condições mínimas de conforto térmico, os
materiais e componentes da edificação devem satisfazer determinadas exigências
térmicas e características de desempenho térmico, que possibilitarão a redução do
ganho ou da perda de calor da edificação frente às características climáticas.
As principais limitações das solicitações térmicas para a análise de
materiais e componentes são: a) as propriedades térmicas (condutividade térmica,
densidade, calor específico), que definem as propriedades térmicas da edificação
(capacidade térmica, resistência térmica, transmitância térmica, amortecimento,
retardo, admitância); b) as propriedades relativas à recepção e emissão de energia
radiante (aésortividade, refletividade, transmissividade, emissividade) frente à
radiação solar; c) a energia dos demais corpos. Além destas propriedades
mencionadas, existem as características formuladoras de projeto, determinantes da
envolvente da edificação, tais como: a) forma (área de superfícies externas); b)
orientação dos planos verticais; c) razão entre a área de aberturas e a área de
fachada; d) utilização de proteções solares nas aberturas.
4.2.2 Avaliação do desempenho térmico
Segundo Bogo (1996), utilizam-se diversos métodos para a avaliação do
desempenho térmico, sendo os principais:
- Experimentais: destinado a avaliação de desempenho térmico de edificações
já construídas, em escala real ou por meio de protótipos, possibilitando a constatação
efetiva das condições ambientais no interior da edificação, necessitando para tal um
considerável rigor (precisão) nas medições. Normalmente, encontra-se como um
método de avaliação que acarreta dificuldades operacionais (dada a sua natureza),
com razoável dispêndio de recursos materiais e humanos, custo e espaço de tempo
elevado.
- Cálculos matemáticos: destinado principalmente a avaliações de edificações
não construídas (na fase de projeto) e de edificações já construídas em uso. Os
métodos experimentais e de cálculos matemáticos podem ser divididos em:
- Cálculos simplificados: rápidos, com ou sem auxílio do computador; com
pouca precisão quanto à representação física dos fenômenos de transmissão de calor;
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são adequados quando utilizados como critério para comparação de diferentes
soluções construtivas e/ou de projeto.
- Cálculos complexos com auxílio de computador: possuem maior precisão
quanto à representação física dos fenômenos de transmissão de calor, funcionando
com diferentes algoritmos de cálculo e sendo mais adequados para análises globais
de edificações, análises paramétricas, análises com grande número de variáveis
envolvidas.
Os cálculos analíticos do conforto térmico baseados em estudos realizados em
câmaras climatizadas apresentam seis variáveis:
a) atividade desempenhada, M, (W/m²);
b) isolamento térmico das roupas utilizadas, Icl,(clo);
c) temperatura do ar (ºC);
d) temperatura radiante média, trm, (ºC);
e) velocidade do ar, Va, (m/s);
f) pressão parcial do vapor de água no ar ambiente, Pa, (KPa).
Por meio de análises estatísticas obtidas por Fanger (1972), surgiu o índice
PMV ou voto médio estimado. Para tanto, os estudos eram feitos em câmaras
climatizadas na Dinamarca, onde as pessoas registravam seus votos sobre a escala
sétima da ASHRAE, apresentada na Figura 2. A sensação real sentida pela pessoa
pode então ser representada pela “Equação do PMV” ou equação do voto médio
estimado:
𝑃𝑀𝑉 = (0,303. 𝑒 −0,036𝑀 + 0,028). 𝐿

(1)

PMV = voto médio estimado ou voto de sensação de conforto térmico;
M = atividade desempenhada pelo indivíduo;
L= carga térmica atuante sobre o corpo.
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Figura 2: Escala sétima da ASHRAE ou escala de sete pontos.

Fonte: Apostila Conforto Térmico (2016)

Em função do PMV obtém-se o índice PPD graficamente representado na
Figura 3, que estabelece a quantidade estimada de pessoas insatisfeitas
termicamente com o ambiente. Esse índice PPD baseia-se na porcentagem de
pessoas que gostariam que o ambiente estivesse mais quente ou mais frio, votando
+3, +2 ou -3, -2, na escala sétima de sensações. Desta forma, tem-se:

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95. 𝑒 −(0,03353.𝑃𝑀𝑉

4 +0,2179.𝑃𝑀𝑉 2 )

(2)

Figura 3: Porcentagem de pessoas insatisfeitas (PPD) em função do voto médio estimado
(PMV)

Fonte: Apostila Conforto Térmico (2016)
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Assim, é possível avaliar a necessidade de implementação de técnicas de
desempenho térmico num processo de retrofit. A seguir, serão apresentadas algumas
dessas técnicas de condicionamento para o melhor desempenho térmico de
edificações não residenciais.
4.2.3 Chaminé Térmica
A finalidade do uso da chaminé térmica (ou chaminé solar) consiste na
movimentação vertical de fluxo de gases devido a diferença de temperatura ou
pressão com o meio.
Considerando uma abertura inferior neste ambiente para entrada de ar externo
e uma abertura superior para saída do ar interno aquecido, quanto maior a diferença
de altura entre elas, mais intenso será o efeito.
Assim, a chaminé térmica é formada por quatro camadas: um isolante térmico
para evitar perdas de calor, uma placa absorvedora da radiação solar, uma camada
de ar por onde o ar aquecido circula e um vidro para evitar a transmissão de ondas
longas de dentro para fora da chaminé. Essa constituição associada à diferença de
altura entre as aberturas para entrada e saída de ar proporciona um fluxo de ar muito
intenso em seu interior. Quando associada à um ambiente através de uma abertura,
esse fluxo de ar causa uma pressão negativa nesta abertura, impulsionando a saída
de ar quente do recinto. Desta forma, haverá uma maior troca de ar interno, o que
proporcionará melhor qualidade de ar e conforto térmico, dependendo das condições
externas. Estudos detalhados de seu funcionamento através de medições e
simulações computacionais, assim como dos efeitos benéficos proporcionados por
essa técnica, vêm sendo realizados para diferentes contextos climáticos. (SOMPOP
et al., 2009; WEI; QIRONG;JINCUI, 2011; ZHAI; SONG; WANG, 2011; TAN; WONG,
2012; DEBLOIS; BILEC;SCHAEFER, 2013; HAGHIGHI; MAEREFAT, 2014;
NARAGHI; BLANCHARD, 2015;SUÁREZ-LÓPEZ et al., 2015).
No mesmo sentido, um estudo sobre retrofit por meio de simulação
computacional realizado por Calderaro e Agnoli (2007), avaliou o desempenho termo
energético de uma biblioteca com a aplicação de uma chaminé térmica. Foram obtidos
resultados positivos ao reduzir o consumo de energia, a emissão de poluentes e
garantir o conforto térmico dos ocupantes. Para o clima brasileiro, um estudo
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contemplando medições e simulação computacional de uma chaminé térmica
inclinada foi realizado por Neves (2012). Os resultados obtidos permitiram concluir
que a técnica apresenta potencial para resfriamento passivo no hemisfério sul.
4.2.4 Ventilação natural cruzada
A utilização da ventilação natural como estratégia passiva de condicionamento
térmico em edificações, consiste nas renovações de ar, dispersão de poluentes e
remoção de cargas térmicas internas. Sua eficiência é comprovada por meio de
trabalhos nacionais e internacionais. Para o clima europeu, a ventilação cruzada
noturna é uma boa solução para períodos de verão. Estudos demonstraram redução
de até 80% do consumo de energia com resfriamento (AMORIM; SILVA; ALMEIDA,
2014) e

convenientes quedas de

temperatura

interna

(PAASSEN; LIEM;

GRÖNINGER, 1998). A existência de ferramentas de simulação da dinâmica de
fluídos (como softwares e túneis de vento) viabilizam o estudo de diversos cenários
de ventilação natural, sendo que algumas delas foram desenvolvidas no Brasil e
podem ser encontradas nos trabalhos de Prata (1998) e Cóstola (2006).
A partir do zoneamento bioclimático do Brasil (ABNT, 2008b), recomenda-se
que, em sete das oito zonas, promova-se o uso de ventilação natural para
condicionamento térmico passivo, destacando, portando, a análise deste método.
4.2.5 Telhado Vegetado
Entende-se como telhado vegetado ou telhado vivo a cobertura da laje ou do
telhado com vegetação após o preparo da estrutura, isso porque o processo de
evapotranspiração das plantas minimiza os efeitos das ilhas de calor e melhora a
umidade do ar, já que a vegetação “rouba” calor dos ambientes internos,
proporcionando um conforto térmico.
Onmura et al. (2001) conduziram medições em um telhado vegetado no Japão,
mostrando que o efeito de resfriamento evaporativo de um telhado vegetado de grama
representa um redução de 50% no fluxo de calor para o ambiente interno. Esta
pesquisa também revelou uma redução na temperatura superficial de 60 para 30ºC
durante o dia. A importância da evaporação na redução do fluxo de calor foi
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quantitativamente simulada através de uma série de experimentos em túnel de vento
e cálculos numéricos.
As coberturas extensivas possuem espessura de 5 a 15 cm e são formadas,
geralmente, por vegetação rasteira. São mais simples e seu custo de implantação é
menor que o método intensivo. Não suportam plantio mais adensado e transferem
menos carga à estrutura, sendo indicadas para coberturas de difícil acesso ou mesmo
que possuam menor necessidade de manutenção.
4.3 Desempenhos de edificações de ensino
A necessidade do uso de retrofit pelas edificações brasileiras é uma realidade
atual. O parque edificado das universidades brasileiras é muito antigo, decorrente de
um processo de expansão acelerado a partir de 1960 (ESTEVES, 2013).
Pesquisas de desempenho térmico em edifícios institucionais de ensino no
Brasil, como as desenvolvidas por Bernardi e Kowaltowski (2006), Moraes (2007) e
Moraes,Torres e Kiperstok (2007), demonstram a insatisfação dos usuários quanto à
situação térmica dos ambientes, que são considerados quentes em boa parte do ano,
levando a intervenções pontuais e muitas vezes ao desperdício de energia devido aos
maus hábitos dos usuários.
Lamberts (2016) descreve que a importância do estudo de conforto térmico
está baseada principalmente em três fatores: a satisfação, a performance humana e
a conservação de energia.
Em seus estudos, é nítida a redução da performance humana quando existe
desconforto térmico causado por calor ou frio em excesso, pois as atividades
intelectuais, manuais e perceptivas costumam apresentar um melhor rendimento
quando realizadas em conforto térmico.
Deve-se ter em mente que, devido ao corpo de funcionários capacitados, bem
como em razão de seus estudantes, os ambientes universitários possuem potencial
para a utilização de técnicas construtivas adequadas e eficientes. Exemplos de
práticas sustentáveis em campus universitários podem ser encontradas nos trabalhos
de Simpson (2003), Casagrande Júnior e Deeke (2009) e Santoli et al. (2014).
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5 MÉTODOS
5.1 Escolha do objeto de estudo
Edificação (Bloco F) localizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- UTFPR, na cidade de Campo Mourão/Paraná. Sendo esse um dos prédios mais
antigos do campus e aparentemente com maior necessidade de técnicas de retrofit e
desempenho térmico.
5.2 Levantamento de dados para o diagnóstico do retrofit
Tem-se:
a) Como primeira consideração para a caracterização da gravidade do
problema descrito em estudo de caso, teve-se a pesquisa com os ocupantes.
Consistiu em questionar sobre suas respectivas sensações em relação ao
desempenho térmico, seguindo a escala sétima da ASHRAE (2013). Levantaramse os dados a partir do serviço de formulário do Google Drive, sendo esse um
serviço de disco virtual disponibilizado como ferramenta do site de pesquisas
Google.
Figura 4: Pergunta do formulário da pesquisa no Google Drive

Fonte: Autoria Própria

b) com base na relação feita por Fanger, entre o voto médio estimado com a
porcentagem estimada de insatisfeitos, esta obtida como resultado do
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questionamento direto, alcançou-se o índice de PMV com cálculo baseado
na equação de número 2.
c) foram realizados registros incluindo projetos construtivos (planta baixa) e
tipologia construtiva.
5.3 Análise do desempenho térmico
Baseada no levantamento de dados para o diagnóstico de retrofit buscou-se
concluir o desempenho em relação ao projeto existente para as ações e seus
potenciais de intervenção.
5.4 Simulação computacional com o programa “Euclid”
A ferramenta de simulação “Euclid” foi utilizada para ilustrar o perfil de
comportamento da edificação, levando-se em consideração as condições climáticas,
e o impacto de estratégias em processos de retrofit.
A modelagem computacional foi elaborada com o programa “Euclid” e
seu plug-in para o programa de modelagem tridimensional “SketchUp”, que permite
aos usuários criar a geometria necessária para o “Euclid”.
5.5 Levantamento de dados para as entradas de modelagem computacional
Devido à dificuldade de coleta de dados, realizou-se a simplificação do edifício
real para a entrada de dados no programa de simulação (geometria, constituição de
componentes construtivos, etc). Sendo assim, criou-se um modelo representativo do
desempenho do edifício real, através da calibração de dados. Porém, destaca-se que
não há uma comparação exata entre o modelo e os dados reais, visto que o objetivo
é apresentar apenas o diagnóstico de retrofit e não executá-lo.
Para o procedimento de calibração do modelo computacional foram utilizados
dados da cidade de Curitiba/PR, cuja localização fica a 451,1 km de Campo
Mourão/PR. Optou-se pela escolha dos dados de Curitiba/PR em razão de que esta é
a cidade mais próxima de Campo Mourão/PR que possui o arquivo climático “epw”
disponível. O arquivo “epw”, Figura 5, é o portador de todos os dados climáticos do
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local, além de seguir as diretrizes construtivas para a zona bioclimática proposta pela
NBR 15220 (desempenho térmico das edificações).
O arquivo climático utilizado forneceu valores horários para todos os
parâmetros relevantes requeridos pelo programa de simulação, tais como temperatura
e umidade, direção e velocidade do vento e radiação solar.
Figura 5: Dados de simulação do arquivo epw para a cidade de Curitiba/PR

Fonte: Autoria própria

A escolha da zona térmica foi feita comparando as zonas térmicas dos Estados
Unidos da América, utilizadas pelo programa, com as temperaturas da zona térmica
brasileira, sendo que para as temperaturas brasileiras é aconselhável trabalhar entre
a zona térmica 1 e 3, identificadas na Figura 6.
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Figura 6: Zonas Climáticas estabelecidas pelo Legacy Open Studio

Fonte: Legacy Open Studio

Baseado ainda na escolha da zona térmica tem-se as propriedades térmicas
para a envoltória da edificação, transmitância térmica parede e cobertura, para cada
zona bioclimática. Na figura 7, encontra-se os valores para absortância da parede,
transmitância da cobertura e absortância da cobertura. A figura 8 apresenta a
capacidade térmica das paredes para a edificação de referência, para cada zona
bioclimática.
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Figura 7: Propriedades térmicas para a modelagem da envoltória da edificação de referência.

Fonte: Sorgato; Melo; Marinoski; Lamberts (2012)

Figura 8: Capacidade térmica das paredes para a edificação de referência.

Fonte: Sorgato; Melo; Marinoski; Lamberts (2012)

Na modelagem foram adicionados grupos de sombreamento para simular os
elementos de brise já existente na edificação, conforme apresentado na Figura 7.
Figura 9: Simulação de sombreamento

Fonte: Autoria própria

As cargas térmicas foram definidas pela referência do próprio programa, com
uma série de valores de ganhos internos e horários de uso e ocupação padrão de um
edifício de escritório típico. O número de pessoas que ocupam os ambientes fora
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estipulado com base no número de alunos que normalmente ocupam as salas de aula,
Figura 10.
Figura 10: Entrada de dados para cargas térmicas

Fonte: Autoria própria

5.5 Análise do desempenho pré-retrofit
Após a coleta dos resultados obtidos da pesquisa dos ocupantes e da
simulação de desempenho térmico, realizou-se uma análise com o objetivo de avaliar
o benefício e a necessidade para futuras estratégias de retrofit na edificação.
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6 RESULTADOS
Através das referências do estudo sobre retrofit de desempenho térmico, foi
possível realizar o estudo de caso em relação à edificação do Bloco F, seguindo os
procedimentos apresentados como referencia para concluir-se a necessidade de
reabilitação da construção, estando aqui apresentado o diagnóstico desta.
A primeira etapa de diagnóstico teve como resultado o estudo da arquitetura
do Bloco F, a partir da planta baixa disponível no Anexo A e Anexo B.
Dando seqüência ao diagnóstico, foi realizada uma pesquisa com os alunos,
sendo estes questionados, por meio de uma plataforma digital, sobre a seguinte
problemática: “Com base na escala apresentada na imagem, vote conforme a
sensação térmica que você tem dentro das salas não climatizadas do Bloco F, nas
estações de primavera e verão”. Dentre as opções de respostas, era possível
escolher: muito quente, quente, levemente quente, neutro, levemente frio, frio, muito
frio. Ao total, contabilizaram-se 88 participantes, após o período de seis semanas.
Figura 11: Resultados contabilizados da pesquisa com os alunos da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – Campus Campo Mourão (UTFPR)

Fonte: Autoria própria

Em decorrência dos resultados obtidos na pesquisa, é possível avaliar a
necessidade de implementação de técnicas de desempenho térmico, visto que, em
sua maioria, os participantes da pesquisa votaram na opção “muito quente”, o que
ressalta o desconforto destes usuários.
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Considerando que a pesquisa fora embasada na escala sétima da ASHRAE
(2013), é possível ainda a análise com fundamento no gráfico do PPD (porcentagem
de pessoas insatisfeitas) em função do voto médio estimado (PMV). Com base na
equação 2, para os 61,4% de pessoas que votaram “muito quente” encontra-se o valor
de PMV=1,693. Já para as 37,5% de pessoas que votaram “quente”, encontra-se o
resultado do PMV=1,246.
A norma ISO 7730 de 1984 adotou as pesquisas de Fangers, recomendando:
“para espaços de ocupação humanos termicamente moderados, o PPD deve ser
menor que 10%”. Isso corresponde a uma faixa do PMV de -0,5 a +0,5. Sendo assim,
comprova-se a partir dos resultados de PPD E PMV que os ambientes não
climatizados do Bloco F não estão de acordo com o recomendado pela norma.
Tabela 3: Categorias de ambiente térmico

Estado térmico do

Desconforto local

corpo

PD(%)
Categoria

Diferença

PPD

PMV

(%)

DR(%)

vertical da
temperatura
do ar

A

<6

B

<10

C

<15

-0,2 < PMV <
+0,2
-0,5 < PMV <
+0,5
-0,7 < PMV <
+0,7

Piso
quente
ou frio

Assimetria
radiante

< 10

<3

< 10

<5

< 20

<5

< 10

<5

< 30

< 10

< 15

< 10

Fonte: Tabela A.1 da ISSO 7730/2005

A partir de simulação computacional com o programa Euclid como extensão do
programa Sketchup, criou-se uma zona térmica para a modelagem do edifício Bloco
F, figura 12 e figura 13.
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Figura 12: Modelo para a simulação computacional

Fonte: Autoria própria

Figura 13: Modelo para a simulação computacional

Fonte: Autoria própria

Pode-se obter o número de horas sem conforto com base na norma ASHARAE
55- 2004. Para uma análise do período das estações de primavera e verão, temos o
total de 4.320 horas, sendo que 1.296,5 destas horas são tidas pela simulação como
horas de desconforto térmico. Assim, contabilizam 30% das horas totais de simulação.
Visto que as temperaturas disponíveis em arquivos da cidade de Curitiba/PR
são mais amenas que na cidade de Campo Mourão/PR, a tendência é que esse valor
encontrado para a referida cidade de Campo Mourão/PR seja maior que o simulado.
Ainda assim, é possível concluir que trata-se de um número alto de horas
desconfortáveis termicamente para os usuários do edifício.
Tendo como parâmetro outros resultados de estudos com simulação
computacional pode-se fundamentar a importância desta. Batista, Lamberts e
Westphal (2005), indicam as simulações, como ferramenta valiosa aos projetistas.
Visto que em seus estudos, com o objetivo de investigar a influência de diferentes
tipologias construtivas, associadas a diferentes estratégias de ventilação, no
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desempenho térmico de uma edificação localizada na cidade de Brasília, usando o
EnergyPlus, indicaram que o uso de isolamento térmico na cobertura resultou em um
desempenho térmico mais satisfatório do que o uso da alternativa com maior
capacidade térmica, sugerindo a adoção de estratégias de condicionamento passivo
divergente do que é proposto pelo projeto de Norma da ABNT como ideal para o clima
em Brasília.
Amorim, Silva e Almeida (2014), analisaram estratégias de ventilação natural
para temperatura interior e consumos energéticos de um edifício de serviço com
atendimento ao público. Obtiveram como resultado horas de desconforto superiores a
80%, e puderam concluir que perante a crise econômica, questão associada à
eficiência energética e conforto térmico dos ocupantes tem prevalecido perante outras
com maior importância.
Dentre as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste estudo,
estão: a) a escassez de estudos brasileiros relacionados à simulação computacional
de desempenho térmico; b) a mudança de plataforma para a simulação
computacional, inicialmente utilizando a extensão LegacyOpenStudio originalmente
desenvolvida pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL). Como o NREL já
não suporta o LegacyOpenStudio, o Big Ladder Software assumiu a manutenção,
desenvolvimento e suporte da extensão, agora renomeada como Euclid. Essa nova
versão impossibilitou ferramentas como “Daylighting: Controls” e a renderização, que
foram temporariamente desabilitadas, diminuindo, assim, os resultados que poderiam
ser obtidos de forma gráfica pela modelagem. Considera-se, ainda, que essa
mudança ocorreu no mês de maio do ano de 2017, período este que abarcou o
cronograma deste trabalho de conclusão de curso. Em nota, a Comissão de Energia
da Califórnia forneceu recursos para atualizar a extensão e desenvolver suporte para
outros formatos de modelos, sendo que dessa forma podemos esperar continuidade
para o desenvolvimento de pesquisas nessa área.
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7 CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa permitiram estabelecer uma sistemática de estudo
de retrofit para edifícios, visando o desempenho térmico. Foram expostos os diversos
benefícios do retrofit frente as novas necessidades dos grandes centros das cidades,
dentro de um conceito sustentável da Engenharia Civil. A partir do estudo de caso
proposto, obteve-se como diagnóstico a necessidade de reabilitação do edifício Bloco
F por meio de técnicas de retrofit para desempenho térmico.
Por fim, ressalta-se que futuros trabalhos poderão incluir na estrutura do
procedimento as especificações das técnicas que podem ser escolhidas como retrofit
de desempenho térmico, manutenções ao longo do ciclo de vida da construção, tempo
de retorno do investimento e economia gerada pela escolha de retrofit.
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