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RESUMO 

Desde a publicação da norma de desempenho NBR 15.575, os conceitos de desempenho e 

conforto térmicos receberam maior destaque em âmbito nacional, sendo responsáveis por elevar 

a responsabilidade do ato de projetar e fomentar o desenvolvimento de estratégias passivas e 

tecnologias, capazes de auxiliar nas tomadas de decisão projetuais e assegurar o desempenho 

térmico adequado às edificações. Nesse sentido, as exigências atuais apontam para projetos de 

edificações que visam proporcionar conforto ao usuário, além de assegurar-lhes eficiência 

energética satisfatória. Sabe-se que os sistemas de fechamento dos edifícios funcionam como  

elementos de conexão entre o exterior e o ambiente construído, exercendo grande influência em 

sua eficiência energética. Sabendo também que o uso da vegetação como estratégia bioclimática 

é bastante eficiente e difundida no setor da construção, sua utilização como elemento de fachada 

é de grande relevância e tem se popularizado devido à promessa de melhoria no desempenho 

térmico dos edifícios, além de representar uma alternativa de ampliação da biodiversidade no 

ambiente urbano.  Assim, neste trabalho explora-se a tecnologia das paredes verdes dentro do 

contexto climático brasileiro, com enfoque no comportamento térmico de edifícios 

habitacionais de interesse social, visando investigar sua influência no desempenho térmico das 

edificações. Como metodologia, utiliza-se a simulação do comportamento termoenergético de 

um edifício habitacional multifamiliar, por meio do programa EnergyPlus, incluindo-se o 

modelo HAMT que leva em conta o processo de transferência de umidade através da envoltória, 

para as oito zonas bioclimáticas brasileiras previstas na norma NBR 15.220. Os resultados 

obtidos demonstram que existe uma diferença na temperatura interna dos ambientes, decorrente 

dos dois arranjos de fachada analisados: com e sem vegetação. De modo que o uso da parede 

verde proporciona uma redução da temperatura interna de até 2,8°C no verão e um aumento de 

até 1,2°C no inverno. Observa-se que a vegetação funciona como uma camada que diminui as 

trocas de calor entre os meios interno e externo ajudando a manter a temperatura interna mais 

baixa durante o dia e amena durante a noite. Logo, as paredes verdes podem representar uma 

solução sustentável e de baixo custo a ser implantada às edificações, visando melhorar seu 

desempenho térmico. 

Palavras-chave: Desempenho térmico. Conforto térmico. Paredes verdes. Simulação 

computacional. EnergyPlus.  
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ABSTRACT 

Since the publication of the performance norm NBR 15.575, the concepts of thermal 

performance and comfort have received greater prominence at the national level, being 

responsible for elevating the responsibility of the act of designing and fostering the 

development of passive strategies and technologies, capable of assisting in making design 

decisions and ensure adequate thermal performance for buildings. In this sense, the current 

requirements point to building projects that aim to provide comfort to the user, in addition to 

ensuring satisfactory energy efficiency. It is known that the closing systems of building act as 

connecting elements between  the exterior and the built environment, exerting a great influence 

on its energy efficiency. Knowing also that the use of vegetation as a bioclimatic strategy is 

quite efficient and widespread in the construction sector, its use as a facade element is of great 

relevance and has become popular due to the promise of improvement in the thermal 

performance of buildings, in addition to representing an alternative of expansion biodiversity 

in the urban environment. Thus, this work explores the technology of green walls within the 

Brazilian climate context, with a focus on the thermal behavior of residential buildings of social 

interest, aiming to investigate their influence on the thermal performance of buildings. As a 

methodology, the simulation of the thermoenergetic behavior of a multifamily housing building 

is used, through the EnergyPlus program, including the HAMT model that takes into account 

the process of moisture transfer through the building envelope, for eight Brazilian bioclimatic 

zones provided for in the performance norm NBR 15.520. The results obtained demonstrate 

that there is a difference in the internal temperature of the environments, due to the two facade 

arrangements analyzed: with and without vegetation. For the use of the green wall provides a 

reduction of the internal temperature of up to 2,8°C in the summer and an increase of up to 

1,2°C in the winter. It is observed that the vegetation works as a layer that reduces the heat 

exchanges between the internal and external media, helping to keep the internal temperature 

lower during the day and mild during the night. Therefore, green walls can represent a 

sustainable and low-cost solution to be implemented in buildings, aiming to improve their 

thermal performance. 

Keywords: Thermal performance. Thermal comfort. Green walls. Computer simulation. 

EnergyPlus.  
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades, com bases no imediatismo, tanto 

relacionado à resolução de problemas, quanto à obtenção máxima de lucro, foi responsável por 

gerar espaços urbanos com adensamentos desproporcionais e infraestruturas ineficientes. Por 

isso, as grandes cidades, inclusive as brasileiras, enfrentam diversos problemas ocasionados 

pelos impactos ambientais negativos da urbanização e da vivência em alta densidade, como o 

aquecimento atmosférico, a impermeabilização do solo, a carência de áreas verdes, o aumento 

da poluição e a formação das ilhas de calor (CAETANO, 2014; MORELLI, 2016).  

Estudos sobre o ambiente urbano ressaltam a necessidade de se criar espaços agradáveis, que 

garantam bem-estar, qualidade de vida e conforto ambiental para população. Ao mesmo tempo, 

alternativas sustentáveis e ambientalmente amigáveis são cada vez mais valorizadas frente aos 

indícios de esgotamento dos recursos naturais. Diante disso, o emprego de componentes 

naturais, como a vegetação, vem sendo explorado como forma de mitigar os impactos negativos 

ao ambiente local (SATTLER, 2004; VALESAN, 2009; ABREU, 2012). As cidades, no 

entanto, demandam por formas alternativas de inserção da vegetação nos espaços, visto que a 

grande procura pelo uso do solo acaba por dificultar a implantação de novas áreas verdes. Como 

solução para este problema, as envoltórias das edificações, locais frequentemente subutilizados, 

apresentam-se como uma alternativa possível, cujos benefícios vêm sendo estudados e 

comprovados em diversas pesquisas ao redor do mundo (MATHEUS et al., 2016; 

MONTANARI; LABAKI, 2017; MUÑOZ et al., 2019). 

A arquitetura possui um papel muito importante nesse sentido, pois, por meio da correta 

utilização de recursos naturais, como a vegetação, pode propiciar não somente melhorias 

ambientais ao microclima, como também oferecer edifícios mais saudáveis, confortáveis e 

energeticamente eficientes a seus usuários. Segundo Garrido (2011 apud SCHERER, 2014), a 

utilização adequada da vegetação nas edificações representa uma das mais importantes ações a 

serem realizadas na tentativa de se assegurar melhores condições ambientais ao edifício. 

Cada vez mais explorados, os jardins verticais são considerados como uma medida mitigatória 

para melhorar a qualidade do ar, aumentar a biodiversidade e promover proteção térmica às 

edificações. As paredes verdes, em especial, além de constituírem uma alternativa sustentável, 

de baixo custo e fácil aplicação, podem trazer benefícios com a redução no ganho de calor das 

edificações, e consequentemente, na redução do consumo de energia. Aspecto muito relevante, 
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já que de maneira geral o setor residencial brasileiro apresenta baixos índices de desempenho 

térmico em termos de eficiência energética. Segundo dados apresentados pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME, 2018), no ano de 2017 o setor residencial foi responsável por 25,5% 

do consumo de energia elétrica do país, apresentando um aumento de 1,1% em relação ao ano 

anterior.  

Assim, seguindo a tendência de se agregar a vegetação às fachadas das edificações, nesse 

trabalho explora-se a tecnologia das paredes verdes dentro do contexto climático brasileiro, 

com enfoque no comportamento térmico de edifícios habitacionais de interesse social. Por meio 

da utilização de uma ferramenta de simulação computacional, o programa EnergyPlus, avalia-

se o desempenho térmico das edificações que utilizam paredes verdes. A simulação também 

inclui o componente Combined Heat and Moisture Transfer Model (HAMT) do EnergyPlus, 

que leva em consideração o transporte da umidade através da envoltória.  

1.1 Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é investigar a influência das paredes verdes no desempenho 

térmico de uma edificação residencial multifamiliar de interesse social, como estratégia passiva 

de condicionamento ambiental e como alternativa sustentável de construção - no sentido de não 

causar impactos negativos ao meio ambiente, explorar os recursos naturais disponíveis e 

promover a racionalização do consumo de energia.  

1.2 Motivação 

A busca por estratégias e soluções de construção que causem o menor impacto ambiental e que 

auxiliem no desempenho térmico das edificações, contribuindo para a diminuição de seu 

consumo energético, faz-se cada vez mais necessária frente à degradação ambiental e ao 

esgotamento dos recursos naturais. Diante disso e sabendo da importância da vegetação para a 

qualificação ambiental e o condicionamento térmico dos edifícios, aliado ao incentivo de novas 

formas de vegetação para as cidades, surge a problemática deste trabalho.  

A problemática das habitações de interesse social (HIS) se inicia quando, na intenção de atender 

à demanda por habitação e obter lucro, o poder privado realiza a produção em larga escala de 

projetos padronizados, os quais são repetidos em várias localidades do país. Visando facilitar 

tanto a criação, aprovação e produção de novos projetos, esta repetição de modelos residenciais 
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é visível em muitos loteamentos e conjuntos habitacionais pelo Brasil, causando prejuízos na 

diversidade arquitetônica e na qualidade das edificações. 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, onde cada região possui um clima com 

especificidades que determinam características de projetos diferenciadas, a reprodução de 

projetos padronizados e que não consideram as características do local de implantação, pode 

gerar habitações com baixo desempenho térmico, e que não proporcionam o devido conforto 

térmico para seus habitantes.  

De maneira geral, estes empreendimentos voltados ao setor econômico, apresentam uma 

margem de lucro sobre unidade muito pequena, viabilizando-se economicamente por meio da 

produção em massa (FARIA, 2008). Diante disso, a implantação destes edifícios no lote é feita 

de maneira quase aleatória por parte das empresas construtoras, apenas com o objetivo de alocar 

o maior número possível de edificações. Desta forma, requisitos importantes como insolação e 

ventilação são desconsiderados.  

Segundo Moraes (2013), a qualidade geral das construções de interesse social não é tratada 

como prioridade por parte de quem executa e planeja a construção, como também não é cobrada 

corretamente por parte dos órgãos de financiamento e fiscalização, culminando em um processo 

onde o usuário não é considerado como deveria. Sendo assim, avaliar a qualidade destas 

construções e propor alternativas que possam vir a contribuir na qualidade ambiental do 

ambiente construído torna-se importante, uma vez que estas construções se destinam a uma 

população de baixa renda, que nem sempre pode pagar por erros cometidos em projeto que 

elevem o consumo de energia destes edifícios. 

Alguns autores como Arantes (2013), Moraes (2013) e Grigolett e Linck (2014) têm abordado 

a temática da eficiência energética das HIS, comprovando a não adequação dessas edificações 

aos diferentes climas brasileiros. Como exemplo, um estudo realizado em moradias de interesse 

social na cidade de Campinas, SP, evidencia a inadequação destas habitações frente ao clima 

local. São analisadas três tipologias de edifícios multifamiliares do Programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida  (MCMV), com o uso de simulação computacional. Os 

resultados demonstram que as três tipologias analisadas não apresentam desempenho térmico 

adequado, o que proporciona grande desconforto térmico aos usuários, principalmente por não 

priorizarem o uso da ventilação natural. Como exposto pela autora da pesquisa, este desconforto 
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térmico certamente é responsável por um aumento do consumo energético para acionar algum 

sistema mecânico que compense a falta da ventilação (MORAES, 2013).  

Em outro estudo, Grigoletti e Linck (2014) analisam o desempenho térmico de habitações de 

interesse social construídas na cidade de Santa Maria, RS, verificando o baixo desempenho 

térmico e a inadequação da envoltória das edificações ao clima local. De acordo com os 

usuários, o maior desconforto térmico ocorre durante as estações mais quentes, as quais chegam 

a atingir temperaturas internas na ordem de 39°C.  As autoras apontam que a presença de 

vegetação urbana pode contribuir para um melhor conforto térmico aos usuários, apresentando-

se como uma alternativa eficiente de redução da temperatura do ar.  

Ao analisar as condições térmicas a que estão expostos os moradores de um núcleo habitacional 

de interesse social localizado na cidade de Bauru, SP, Arantes (2013) também demonstra que 

tais edifícios apresentam deficiências quando analisados de acordo com os preceitos do conforto 

térmico. Os resultados revelam que as temperaturas no interior dos modelos avaliados, em um 

dia de verão, encontram-se acima dos 23°C, temperatura limite para a existência de um bom 

índice de conforto térmico em diversos tipos de ambientes (ARANTES, 2013).  

É importante ressaltar que as edificações voltadas para fins residenciais devem ser entendidas 

como um local destinado ao descanso e ao convívio familiar, no qual podem ser desenvolvidas 

diferentes atividades como: dormir/descansar; preparar, servir e consumir alimentos; cuidar da 

higiene pessoal; limpar e arrumar; criar e educar crianças; atender a enfermos; estar/receber; 

brincar e trabalhar, entre outras (SILVA, 2002). Assim, visando o bem estar dos usuários e o 

pleno cumprimento de suas tarefas quotidianas, a criação de ambientes adequados e com bons 

índices de conforto interno deveria se tornar um item imprescindível a ser considerado nas 

soluções projetuais de tais edifícios.  

Em locais de grande diversidade climática como o Brasil, o uso de estratégias passivas de 

condicionamento ambiental deveria ser o ponto de partida para a construção de edificações mais 

agradáveis e adequadas termicamente. As paredes verdes destacam-se nesse sentido, podendo 

representar uma solução sustentável para novos edifícios, ou para a instalação em edifícios 

existentes, constituindo uma alternativa eficiente a ser implantada às habitações de interesse 

social, visando melhorar o desempenho térmico dessas e as condições de conforto de seus 

usuários. Embora o recomendado seja que sua utilização seja planejada ainda em fase de 

projeto, também é possível adequar seu uso às edificações já existentes.  
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Diante disso, como objeto de estudo, optou-se pelas habitações de interesse social de tipologia 

multifamiliar, por sua maior abrangência social (maior número de unidades habitacionais),  

especificamente àquelas destinadas a faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos. É possível 

perceber a nítida predominância destes empreendimentos pelo país, os quais correspondem à 

população de baixa renda. É importante ressaltar que essa parcela da população, geralmente, é 

a que mais necessita dos subsídios oferecidos pelo governo e de edifícios que propiciem um 

baixo consumo energético.   

1.3 Metodologia 

A metodologia empregada consiste na simulação do comportamento termoenergético de um 

edifício habitacional multifamiliar, por meio do programa EnergyPlus (versão 9.0.1).  Inclui-se 

o modelo HAMT que leva em conta o processo de transferência de umidade através da 

envoltória e analisa-se a influência da utilização de paredes verdes para o comportamento 

térmico da edificação, por meio dos dados de saída fornecidos pelo programa. A avaliação do 

desempenho térmico considera as recomendações estabelecidas na norma de desempenho NBR 

15.575 (ABNT, 2013).   

O desenvolvimento deste trabalho compreende as seguintes etapas: (a) revisão bibliográfica em 

relação ao tema; (b) escolha e definição de um modelo de edificação a ser analisado; (c) 

aprendizagem do programa de simulação numérica EnergyPlus; (d) avaliação, via simulação 

computacional, da influência das paredes verdes no desempenho térmico da edificação 

proposta, levando-se em consideração as oito zonas bioclimáticas estabelecidas pela norma 

NBR 15.220  (ABNT, 2005); e (e) análise dos resultados.  

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. No primeiro e atual capítulo introduz-se a temática, 

o objetivo e a motivação deste estudo, bem como as etapas metodológicas que organizaram seu 

desenvolvimento.  

O capítulo 2 é destinado ao estudo das paredes verdes, com sua conceituação, classificação e 

contribuição para o conforto térmico. Além disto, também são explorados aspectos como a 

influência da vegetação no clima urbano e os demais sistemas de vegetação nas edificações.   

No capítulo 3, apresenta-se os requisitos estabelecidos pelas normas brasileiras de desempenho 

- NBR 15.220 e NBR 15.575, os parâmetros necessários para a simulação do desempenho 
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térmico de uma edificação, além de uma breve apresentação do programa EnergyPlus e do 

modelo HAMT, utilizado no desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 4 é apresentado o modelo proposto para estudo, além dos parâmetros empregados 

na simulação, como dados climáticos das cidades analisadas e características termofísicas dos 

materiais.  

Os resultados e discussões acerca das simulações realizadas são apresentados no capítulo 5. E, 

no último capítulo, apresentam-se as principais conclusões do trabalho, bem como sugestões 

para trabalhos futuros que possam vir a aprofundar esta pesquisa. 

No término desta dissertação são listadas as referências bibliográficas utilizadas no corpo do 

texto e apresentados os apêndices A, B, C e D  que incluem a descrição dos dados de entrada 

utilizados nas simulações, as características higroscópicas dos materiais, além de gráficos e 

tabelas complementares aos resultados encontrados.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Vegetação e espaço urbano 

Desde a revolução industrial, o homem adquiriu uma maior capacidade de intervenção sobre o 

espaço físico graças ao avanço científico e tecnológico que lhe foi proporcionado. Nesse 

sentido, o modelo de reprodução das cidades sofreu grandes transformações, caracterizando-se 

por uma rápida expansão e uma extensa absorção de recursos naturais. A disponibilidade de 

novos materiais, juntamente com o aprimoramento tecnológico da construção civil, 

favoreceram a construção de empreendimentos imobiliários e a expansão da malha viária. 

Modificações que trouxeram grandes benefícios em termos de facilidade de deslocamento, 

distribuição de bens e insumos, bem como para a criação de infraestrutura urbana (CAETANO, 

2014).  

Por outro lado, as cidades, a construção civil e o processo acelerado de urbanização, também 

caracterizam algumas das principais fontes geradoras do processo de degradação ambiental que 

vem ocorrendo nos últimos anos. Como exposto por Lima e Amorim (2006), a questão 

ambiental se agrava e ganha maior relevância, à medida que as cidades se expandem e se 

apropriam demasiadamente dos recursos naturais, pois elas se tornaram o local de concentração 

de grande parte da população mundial e ocasionam, em razão disso, a transformação do meio 

ambiente.  

Morelli e Labaki (2009) apontam que o crescimento desordenado das cidades causam a redução 

da ventilação do meio urbano, em virtude da grande concentração de edifícios altos e 

construções informais; uma maior absorção da radiação solar e a perda da capacidade de 

filtração da água pluvial pelo solo, em razão da falta de vegetação e da impermeabilização das 

superfícies; além do aquecimento atmosférico, gerado pela poluição dos automóveis e 

indústrias que reduzem a perda da radiação solar e pelo aumento de superfícies pavimentadas 

de baixa refletividade. Como exposto pelas autoras, tais características também ocasionam a 

formação das chamadas “ilhas de calor”, fenômeno climático responsável por transformar as  

grandes concentrações urbanas em verdadeiras estufas.  

Em decorrência da rápida urbanização e da grande demanda pelo uso do solo, um número 

significativo de áreas verdes são substituídas por construções, transformando as cidades em 

“selvas de concreto”, além de causar inúmeros prejuízos ambientais (CUCE, 2016; 

DAHANAYAKE; CHOW, 2018). O aumento de superfícies concretadas e, por consequência, 
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da impermeabilidade das cidades, contribui não só na elevação da temperatura do ar, mas no 

aumento do escoamento das águas pluviais, além de ser um dos fatores responsáveis pela 

redução da biodiversidade urbana. Em geral, as áreas destinadas ao verde são reduzidas aos 

índices mínimos previstos no lote, enquanto novas áreas destinadas a praças ou parques, 

praticamente inexistem. Isto, além de restringir o contato do ser humano com a natureza, 

interfere no desempenho térmico das edificações e no conforto ambiental das cidades, alterando 

o seu microclima e intensificando a ocorrência das “ilhas de calor” (SCHERER, 2014).  

Nesse sentido, o processo de urbanização também acarreta o aumento do consumo energético, 

uma vez que a elevação da temperatura dos centros urbanos, juntamente com o aumento do 

número de habitantes, colocam a cidade no primeiro lugar entre os maiores consumidores de 

energia. Desta forma, os verões cada vez mais quentes, demandam um maior uso de 

condicionadores de ar ou outros aparelhos utilizados para minimizar os efeitos das altas 

temperaturas, gerando gastos maiores não só para a população, como para as prefeituras locais, 

já que o aumento da temperatura impacta diretamente nos custos de refrigeração (MASCARÓ, 

2006).  

Outro ponto a ser levantado é que o processo de construção de uma edificação, desde a extração 

e beneficiamento dos materiais, passando pelas etapas de projeto, construção, uso e, inclusive, 

demolição, compreende inúmeros procedimentos que são potencialmente danosos ao meio 

ambiente. Os materiais, por exemplo, exigem energia em sua produção, utilizando-se muitas 

vezes de recursos não renováveis. Durante a implantação, podem ser verificados impactos no 

ecossistema local, enquanto que um projeto inadequado pode ser responsável por uma 

edificação com grande gasto energético e baixo conforto ambiental. Já na construção, além do 

desperdício, têm-se a utilização de materiais perigosos, cujos resíduos são, inúmeras vezes, 

descartados de maneira inapropriada. Além disso, a ameaça do esgotamento de recursos 

naturais e da diversidade biológica, que antes anunciavam-se como uma realidade distante, 

agora exigem uma mudança imediata de atitude por parte de toda a população, bem como de 

entidades organizadas como governo, indústrias, meio científico, entre outras (VALESAN, 

2009).  

Diante deste contexto, percebe-se uma crescente preocupação com a saúde ambiental das 

cidades e uma incessante procura por soluções que revertam ou amenizem os impactos 

ambientais causados por estes processos. O emprego da vegetação, por exemplo, é uma 

alternativa que se mostrou bastante eficaz e vem sendo incentivada por diversos profissionais, 
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dentre eles arquitetos, engenheiros, paisagistas e ecologistas. Embora pouco explorada, a 

vegetação é um elemento natural capaz de proporcionar inúmeros benefícios às características 

térmicas de um local e, seu uso, por si só, já representa um ato de valorização da natureza e do 

meio ambiente. 

Givoni (1998) afirma que a utilização da vegetação sempre desempenha um papel efetivo na 

arquitetura, na paisagem urbana e no bem-estar da população. Na arquitetura, sua contribuição 

ocorre por meio da integração da edificação com o jardim, criando um ambiente agradável e 

proporcionando a sensação de equilíbrio, harmonia e conforto. No sentido da paisagem urbana, 

cada vegetação possui características especificas como cor, forma, altura, folhas e flores, as 

quais modificam o ambiente, criando espaços heterogêneos e agradáveis. Espaços que, no 

sentido psicológico, proporcionam a sensação de bem-estar, melhoria no humor e convívio 

social, principalmente em praças ou parques que possuem infraestrutura de lazer e esporte. 

Alguns autores apontam a amenização da radiação solar, a partir do sombreamento de galhos e 

folhas, assim como o controle da temperatura e da umidade do ar, por meio da transpiração do 

vegetal, como os principais benefícios da vegetação ao microclima urbano (CANTUÁRIA, 

1995; SATTLER, 2004). No entanto, também podem ser verificados os seguintes benefícios: 

controle da ação dos ventos e das chuvas, aumento da diversidade e do volume da fauna urbana, 

melhoria das características físicas dos solos e da hidrologia urbana, amenização da poluição 

do ar, além da promoção da sensação bem-estar (CANTUÁRIA, 1995; SOUTO, 2002; 

VALESAN, 2009).   

Atualmente, uma grande parcela das pesquisas científicas relacionadas ao papel ambiental da 

vegetação tem sido direcionada à temática do conforto térmico, visto sua atuação nesse sentido. 

A vegetação, por meio da evapotranspiração, do sombreamento do solo, e também do 

isolamento térmico proporcionado pela folhagem, possibilita um balanço energético com a 

predominância de fluxos latentes, o que ajuda a umidificar o ar e prevenir os extremos de 

temperatura (CAETANO, 2014). Como exemplo, Abreu (2012), com um estudo realizado na 

cidade de Campinas (SP), demonstra que o sombreamento das árvores e a utilização eficiente 

da ventilação natural melhoram a sensação de conforto térmico das cidades e das áreas 

construídas. Em outro estudo realizado na mesma cidade, Dacanal (2011) conclui que as 

cidades deveriam apresentar uma porcentagem superior a 20% de áreas verdes, para que se 

mantivessem bons índices de temperatura e umidade do ar.  
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Labaki et al. (2012) efetuam uma pesquisa de conforto térmico em espaços públicos de 

passagem nas cidades de Campinas, Bauru e Presidente Prudente, SP. Por meio do 

monitoramento microclimático e da realização de entrevistas com os usuários, foi possível 

identificar as diferenças entre a sensação térmica real e a temperatura fisiológica equivalente. 

Os resultados mostram que a tolerância para as condições de tempo quente é menor para os 

usuários de espaços de passagem do que para os espaços de permanência arborizados, aspecto 

que evidencia a necessidade de requalificar espaços semelhantes, melhorando suas condições 

climáticas.  

Em seu trabalho, Mascaró (2006) analisa a evolução da cobertura vegetal na cidade de Porto 

Alegre (RS) e sua influência na ambiência urbana, comparando o desempenho ambiental de 

ruas arborizadas e sem arborização. Os resultados mostram que as folhagens ocasionam 

diferenças superiores a 5°C entre os espaços sombreados pela vegetação e os espaços sem 

sombreamento, além de gerar níveis satisfatórios de umidade relativa do ar para o verão, em 

torno de 55%.  Segundo o autor, o uso da vegetação apresenta-se como o melhor método de 

resfriamento de áreas urbanas, pois além de ser uma estratégia simples e barata, apresenta uma 

poupança energética bastante significativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, as árvores 

promovem uma poupança anual de cerca de 20% a 25% dos custos energéticos residenciais, se 

comparados com os mesmos custos para uma casa localizada em uma área sem vegetação 

(MASCARÓ, 2006).   

Embora a contribuição da vegetação na promoção da qualidade ambiental seja amplamente 

reconhecida, seu papel no desenvolvimento das cidades é, quase sempre, negligenciado. Como 

constata Nucci (2008), a vegetação diferentemente do asfalto e do concreto, não é considerada 

uma necessidade óbvia ao cenário urbano, sendo relacionada muito mais à sua função de 

satisfação psicológica e cultural do que às suas funções físicas e de melhoria das condições 

locais. No entanto, como afirmam Lima e Amorim (2006), os parques e jardins, que na 

Antiguidade eram vistos como lugares de descanso ou passeio, hoje tornaram-se indispensáveis 

não só para a ornamentação urbana, mas também como necessidade higiênica, de recreação e 

preservação do meio ambiente, ora degradado pela ampliação das cidades. 

Sabendo que o processo de inserção da vegetação nas cidades também é dificultado devido à 

grande demanda pelo uso do solo urbano, soluções alternativas que permitam a inserção do 

verde nas cidades são essenciais para um planejamento urbano responsável. Nesse sentido, 

graças à grande diversidade de plantas existentes e suas características distintas, o 
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esverdeamento urbano é facilitado, pois, além do plantio de árvores e a criação de praças e 

jardins, a vegetação também pode ser utilizada como revestimento das edificações, funcionando 

tanto como elemento de fachada quanto de cobertura. Neste caso, proporcionando benefícios 

tanto a nível da cidade como a nível do edifício.  

Como exposto por Caetano (2014), as paredes e coberturas, além de corresponderem a uma 

grande parcela das superfícies urbanas, também possuem o padrão suficientemente disperso 

para ampliar os benefícios da vegetação nas cidades. Já a nível do edifício, as tecnologias de 

construção que aderem a vegetação às envoltórias das edificações são capazes de proporcionar 

um ganho ambiental significativamente maior para o condicionamento interno, se comparado à 

influência indireta das áreas verdes tradicionais.   

2.2 Sistemas de vegetação na edificação 

As fachadas e coberturas das edificações funcionam como elementos de conexão entre o 

exterior e o ambiente construído, além de estarem continuamente sob influências ambientais 

como sol e chuva, que as envelhecem e as danificam. Assim, a utilização dos telhados e paredes 

verdes pode, além de proteger as construções, oferecer benefícios ao conforto térmico do 

usuário  com a redução da incidência solar, e consequentemente do ganho de calor da edificação 

e também do processo de transpiração das plantas, que contribui para melhores níveis de 

umidade do ar.   

Para Cantuária (1995), o uso inteligente e racional da vegetação é fundamental para o equilíbrio 

entre natureza e arquitetura e, consequentemente, para a criação de ambientes saudáveis. O 

autor ainda acrescenta que a vegetação é um sistema de fácil aplicação, o qual não requer 

nenhuma tecnologia avançada, podendo ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Contudo, 

deve ser utilizada de maneira responsável, como qualquer elemento vinculado à arquitetura e à 

cidade, a fim de se evitar conflitos com os demais elementos urbanos e se extrair o máximo de 

vantagens. Pois, como exposto por Mascaró (2004 apud VALESAN 2009), quando aplicada de 

maneira incorreta, a vegetação pode causar diversos problemas aos moradores, criando mitos e 

preconceitos quanto a seu uso. Ao passo que, ao ser aplicada de maneira adequada, a vegetação 

é responsável por incrementar o espaço, criando diversidade na paisagem, além de conforto e 

bem-estar aos usuários.  

As coberturas verdes, também conhecidas como telhado jardim, telhado verde ou teto verde, 

constituem um tipo de fechamento superior das edificações, que consiste na utilização de uma 
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camada vegetal sobre uma base impermeável, seja ela uma laje impermeabilizada ou um telhado 

convencional, Figura 1 (KEELER; BURKE, 2010; SAVI, 2015). Segundo Know e Grondzik 

(2013), as coberturas verdes apresentam a função de reduzir a velocidade de escoamento e 

aumentar a absorção de água da chuva; aumentar a resistência térmica e a capacitância térmica 

da cobertura; diminuir os efeitos das “ilhas de calor” e fornecer espaços verdes para as cidades.  

Figura 1 - Exemplos de telhados verdes 

   

Fonte: CASA..., 2011; ICADA, 2016. 

 

Nos estudos sobre o revestimento vegetal nas construções, pesquisas sobre telhados verdes são 

bem mais frequentes, em decorrência de uma maior utilização e difusão desta técnica. De modo 

geral, as coberturas verdes compreendem um sistema amplamente utilizado e apoiado por 

pesquisas e estudos realizados em todo o mundo, principalmente em regiões da Europa e da 

Ásia, onde se destacam Singapura e Hong Kong, cidades com áreas de expansão restritas. 

Enquanto os jardins verticais ainda compreendem uma técnica insipiente, faltando uma prática 

e pesquisa maior (SMANIOTTO COSTA, 2011; MATHEUS et al., 2016).  

No entanto, alguns autores apontam que o uso de vegetação nas fachadas das edificações  

constituem uma solução bem mais vantajosa. Em primeiro lugar, porque nos grandes centros 

urbanos, os edifícios possuem um perfil bastante verticalizado, resultando em uma área de 

superfícies verticais consideravelmente maior do que a área de coberturas. De acordo com Liu 

e Bass (2005 apud CAETANO, 2014), as coberturas dos edifícios podem corresponder a até 

35% das superfícies horizontais urbanas; enquanto, Dunnett e Kingsbury (2008 apud 

CAETANO, 2014) apontam que nas fachadas, este valor pode chegar a uma área até vinte vezes 

maior, convertendo-se em uma maior disponibilidade de área para implantação da vegetação.  
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Sabendo que quanto maior a superfície coberta, maiores podem ser os benefícios 

proporcionados pela vegetação, Köhler (2008) aponta que a configuração vertical das paredes 

verdes possibilita um Índice de Área Foliar (IAF) por metro quadrado de solo muito maior do 

que o alcançado com as coberturas verdes, amplificando seus benefícios.  

Caetano (2014) também ressalta que as paredes verdes, por sua orientação vertical, permitem 

que a vegetação seja visualizada pelas pessoas, participando ativamente no bem-estar 

psicológico da população e amplificando o processo de purificação do ar ao colocar a vegetação 

em contato direto com o vento canalizado nos cânions urbanos. Os jardins verticais, portanto, 

oferecem conforto visual e embelezamento urbano, enquanto os telhados verdes, estão 

geralmente localizados em áreas não ou pouco acessíveis, nem sempre proporcionando contato 

visual.  

Estudos recentes também apontam que a cobertura vegetal nas fachadas promove maiores 

benefícios térmicos para edifícios de vários andares, em comparação às coberturas verdes. Pois, 

enquanto a parede verde intervém no desempenho térmico de todos os andares, o telhado verde 

influencia significativamente apenas no desempenho dos andares mais altos (DAHANAYAKE; 

CHOW, 2018) 

Estas vantagens vem despertando o interesse de pesquisadores ao redor do mundo pelo sistema 

de jardins verticais, visando realizar uma caracterização mais precisa das diferentes 

configurações do sistema em diferentes condições climáticas, em especial no que diz respeito a 

seu potencial de condicionamento passivo dos ambientes construídos (KÖHLER, 2008; 

SMANIOTTO COSTA, 2011).  

2.3 Jardins Verticais  

As superfícies vegetadas verticais, ou jardins verticais, referem-se ao revestimento de 

alvenarias ou demais estruturas verticais, com vegetação trepadeira ou de pequeno porte, onde 

as raízes estão em contato direto com o solo ou com o substrato acondicionado em outros 

suportes (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; SCHERER; ALVES; REDIN, 2018).  

Como mencionado anteriormente, o uso da cobertura vegetal nas fachadas das edificações pode 

proporcionar inúmeros benefícios ambientais e climáticos, além de apresentar-se como um 

notável recurso estético, proporcionando mais cor e vivacidade para as cidades. Nesse sentido, 

as empenas cegas dos edifícios, tão abundantes nas grandes cidades, constituem um grande 

potencial subutilizado, representando uma alternativa de maximizar o uso do espaço.  
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Embora a valorização de fachadas vegetadas seja relativamente recente, várias cidades da 

Alemanha, por exemplo, já possuem programas de incentivo à aplicação de jardins verticais às 

fachadas das edificações, como alternativa de melhoria do clima urbano. Smaniotto Costa 

(2011) supõe que em um futuro próximo, os jardins verticais podem se tornar uma exigência 

assim como os telhados verdes, visto que muitas cidades determinam licenciamentos para a 

execução de obras com a aplicação da cobertura vegetal.  

Outra possibilidade de aplicação são os jardins verticais internos, já que algumas espécies 

podem ser utilizadas internamente, desde que se garanta uma luminosidade adequada. Dunnett 

e Kingsbury (2004) consideram que as paredes internas com vegetação em ambientes de 

trabalho podem ser muito favoráveis, uma vez que a vegetação pode ajudar tanto na melhoria 

da qualidade do ar interno, quanto no bem-estar dos funcionários (Figura 2). 

Figura 2 - Jardins verticais internos em edifícios de escritório 

   

Fonte: SUSTENTARQ, 2017. 

 

A terminologia utilizada para designar o cobrimento de fachadas por meio de espécies vegetais 

é extensa e variada, compreendendo termos como: jardins verticais, paredes verdes, paredes 

vivas, sistema de vegetação vertical, biofachada, peles verdes, cortinas verdes, superfícies 

vegetadas, entre outros (KÖHLER, 2008; VALESAN, 2009; PERINI et al., 2011; 

SUNAKORN; YIMRAYOON, 2011; PÉREZ et al., 2011; SCHERER, 2014; MANSO; 

CASTRO-GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; MUÑOZ et al., 2019). No 

entanto, ainda que existam estas diferentes nomenclaturas, a literatura indica que determinados 

termos referem-se a modelos específicos, os quais diferem entre si em virtude de suas 

características de construção (MANSO; CASTRO-GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; 

FONTES, 2016; MUÑOZ et al., 2019).  
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Jardim vertical, sistemas de vegetação vertical e superfícies vegetadas são termos gerais que 

abrangem todos os sistemas que permitem o crescimento e desenvolvimento da vegetação em 

uma superfície delimitada verticalmente. Como categoria mais abrangente, os jardins verticais 

podem ser divididos em duas tipologias principais: paredes verdes e paredes vivas, a depender 

da forma de implementação, da dificuldade de execução e da necessidade de manutenção 

(PERINI et al., 2011; KONTOLEON; EUMORFOPOULOU, 2010; MANSO; CASTRO-

GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; SCHERER; ALVES; REDIN, 2018) 

(Figura 3). 

Figura 3 - Classificação dos sistemas de jardim vertical 

 

Fonte: Adaptado de MANSO; CASTRO-GOMES, 2015. 
 

2.3.1 Paredes Vivas 

As paredes vivas compõem um sistema intensivo de construção e manutenção mais complexa, 

que agrega o meio de crescimento diretamente à envoltória das edificações, liberando as plantas 

da dependência direta do solo (KÖHLER, 2008; VALESAN, 2009; PÉREZ et al., 2011; 

CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; MATHEUS et al., 2016). Esta configuração 

corresponde a modelos mais recentes, produzidos com maior incorporação tecnológica e que 

requerem o uso de sistemas de apoio à nutrição e hidratação. A estrutura básica se resume a um 

esquema técnico de recipientes modulares com um meio de crescimento para o enraizamento 

das plantas, ou superfícies porosas (como feltros, esponjas, placas e mantas fibrosas) 

(DUNNET; KINGSBURRY, 2008 apud CAETANO, 2014; OTTELÉ et al., 2011; CAETANO, 

2014; CRUCIO BARBOSA; FONTES, 2016).  
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Devido a sua configuração de crescimento independente do solo, as paredes vivas requerem 

uma camada de substrato para o plantio da vegetação. Essa camada, no entanto, geralmente é 

limitada, implicando que seu funcionamento seja semi-hidropônico, ou seja, necessitam de um 

sistema de irrigação interno para fornecer água e nutrientes às plantas. Estes requisitos, aliados 

à necessidade de diversos componentes, montagem especializada, e manutenção do sistema, 

acabam por encarecer seu custo inicial (DUNNETT; KINGSBURY, 2008 apud CAETANO, 

2014; OTTELÉ et al., 2011; CAETANO, 2014; MATHEUS et al., 2016). Apesar desse aspecto 

inconveniente, as parede vivas proporcionam algumas vantagens inexistentes em outras 

tecnologias verdes, que são: maior poder de isolamento térmico devido às diversas camadas; 

previnem danos à envoltória, devido à independência da alvenaria; possibilitam efeito visual 

imediato; possibilitam o uso de uma maior variedade de plantas; facilitam o processo de 

instalação e substituição, por sua característica modular; permitem a criação de muros 

decorativos e não possuem limites de expansão, viabilizando seu uso em prédios (CAETANO, 

2014; MATHEUS et al., 2016).   

Segundo Nogueira (2013 apud MORELLI, 2016) o Brasil apresenta um mercado muito 

pequeno para a implantação da parede viva, principalmente pela falta de informação técnica e 

científica dos profissionais da construção civil, pela carência de mão de obra especializada para 

instalação e manutenção do sistema, além do alto valor de investimento. Entretanto, na cidade 

de São Paulo, SP, arquitetos e paisagistas juntamente com a ONG Movimento 90°, estão 

promovendo o uso da parede viva nas grandes fachadas nuas dos edifícios no centro da cidade. 

O Edifício Huds, localizado entre a Rua Helvétia e a Avenida São João, foi o primeiro a receber 

o revestimento, ainda em 2013, custando em torno de 840 reais o metro quadrado (MORELLI, 

2016). Desde 2013 a ONG Movimento 90° vem trabalhando em uma proposta para implantar 

um corredor verde na área do Minhocão (Elevado João Goulart). Já foram construídos cerca de 

5.000m² de jardins verticais, projetados por artistas nacionais e internacionais, causando um 

impacto positivo na qualidade de vida da região, Figura 4 (ONG MOVIMENTO 90°, 2019). 
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Figura 4 – Jardins verticais na região do Minhocão, SP 

 

Fonte: ONG MOVIMENTO 90°, 2019. 

 

Alguns autores classificam as paredes vivas em dois modelos: contínuas ou modulares 

(MANSO; CASTRO-GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; SCHERER; 

ALVES; REDIN, 2018). As paredes vivas contínuas referem-se à tecnologia desenvolvida pelo 

botânico francês, Patrick Blanc, que se compõe de uma estrutura metálica de suporte, uma placa 

de PVC (Policloreto de Vinila) e duas camadas de feltro ou tecido geotêxtil. Nesse sistema, a 

vegetação é plantada no feltro, com cortes realizados em sua primeira camada, criando uma 

espécie de bolso, onde a planta é encaixada. As plantas se enraízam no tecido e no substrato 

compreendido entre as duas camadas, podendo se espalhar por toda a sua extensão, já que não 

encontram barreiras físicas (por isso o termo parede viva contínua). Estas camadas são presas 

em uma placa impermeável de PVC, responsável por conferir rigidez e suporte ao conjunto, a 

qual é fixada em suportes metálicos verticais, que podem ser rentes às paredes ou 

independentes. Como forma alternativa, o feltro pode ser substituído por uma espuma própria 

para o cultivo de plantas, onde a vegetação é plantada, enraizada e se desenvolve, Figura 5 

(CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016).  
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Figura 5 - Sistema de aplicação da parede viva contínua 

   

Fonte: CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; JARDIM..., 2017. 

 

Patrick Blanc também desenvolveu um circuito de recirculação fechada com água e nutrientes, 

além de impulsionar o uso da vegetação local para se obter uma melhor adaptação às alterações 

climáticas. Pois para o botânico, o fator decisivo para o sucesso de uma parede viva é a seleção 

de plantas adaptadas ao clima local (ECOTELHADO, 2019). Sua técnica revolucionou as áreas 

da arquitetura e do paisagismo, difundindo a aplicação das paredes vivas em todo o mundo, 

sendo um exemplo o edifício Trio Building (Figura 5), localizado em Sidney, Austrália, 

executado em 2010, em que a vegetação é composta por diversas espécies de plantas, criando 

um mosaico (MORELLI, 2016). 

Figura 6 - Parede viva externa de Patrick Blanc em Sidney, Austrália 

     

Fonte: VERTICAL..., 2009. 
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Já as paredes vivas modulares compreendem peças de dimensões específicas, que acondicionam 

as espécies vegetais, tais como vasos, cavidades ou módulos especiais pré-fabricados, que 

podem ser justapostas, criando painéis que são fixados em uma estrutura de suporte ou 

diretamente na parede. De modo geral, as paredes vivas modulares seguem uma estrutura básica 

de construção, diferindo apenas com relação ao design e ao material dos módulos utilizados, os 

quais são classificados em: tabuleiros, vasos, revestimento de plantio e sacos flexíveis 

(MANSO; CASTRO-GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016). Nesta 

tipologia, a quantidade de substrato é limitada pelo tamanho do módulo ou cavidade, por isso é 

necessário garantir nutrição e irrigação adequada às espécies (SCHERER; ALVES; REDIN, 

2018).  

Cruciol Barbosa e Fontes (2016) explicam que as paredes vivas do tipo tabuleiro referem-se a 

recipientes rígidos e com profundidade, presos uns aos outros, que sustentam o substrato e as 

plantas, que podem ser metálicos ou de plástico. As paredes vivas do tipo vasos são constituídas 

por um estrutura presa à parede onde os vasos são fixados, podendo apresentar dimensões e 

materiais variados. Os revestimentos de plantio, são módulos que além de receber as plantas, 

cumprem a função de revestimento, uma vez que são assentados diretamente na parede com 

argamassa. Enquanto o sistema de sacos flexíveis, menos utilizada, corresponde a uma técnica 

de jardinagem amadora, Figura 7 (CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; SCHERER; 

ALVES; REDIN, 2018).  

Figura 7 - Exemplos de paredes verdes modulares 

 

Fonte: JARDINS..., 2019; GREEN..., 2019. 
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Os benefícios térmicos proporcionados às edificações com a utilização de paredes vivas, são 

comprovados por diversas pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Na cidade de Curitiba, 

PR, por exemplo, um estudo experimental concluiu que a utilização das paredes vivas, em 

qualquer orientação, é capaz de reduzir a amplitude térmica da temperatura interna do edifício. 

Porém, destaca-se que a fachada norte obteve um melhor desempenho térmico, apresentando 

uma redução de até 23,3% na diferença entre as temperaturas de suas superfícies interna e 

externa (LIMA JÚNIOR, 2014).   

Caetano (2014), a partir de um estudo experimental na cidade de Campinas, SP, sobre o uso de 

paredes vivas, também demonstrou sua eficiência para a obtenção do conforto térmico em 

ambientes construídos. Os principais resultados demonstram que o sistema proporciona um 

amortecimento térmico médio de até 19°C na temperatura superficial externa da envoltória, um 

atraso térmico de até 4h e, no interior da edificação, a cobertura vegetal proporciona uma 

amenização média de até 2,7°C na temperatura operativa1 do horário mais quente. Durante o 

período de verão, a parede viva atenua o ganho de calor da edificação, apresentando uma 

temperatura interna 6°C menor do que a temperatura externa. Enquanto no inverno, a vegetação 

foi responsável por reter o calor no interior, apresentando diferenças de temperatura de até 3°C.  

Jimenez (2018), buscando avaliar o desempenho térmico da vegetação nas fachadas dos 

edifícios e examinar sua influência no clima de Londres, demonstra que as paredes vivas podem 

reduzir a temperatura da superfície externa em até 12°C. Enquanto a temperatura ambiente das 

regiões próximas à superfície vegetada apresenta uma redução de temperatura de até 4,1°C, 

criando um microclima externo mais ameno.  

2.3.2 Paredes Verdes 

A denominação parede verde, dos termos em inglês green wall e green façade, refere-se ao 

revestimento de alvenarias ou outras estruturas verticais, por meio do desenvolvimento de 

vegetação autoaderente diretamente em sua superfície ou com a utilização de suportes. De 

maneira geral, as paredes verdes constituem um sistema extensivo, de fácil construção e 

manutenção, onde as raízes vegetais encontram-se na base da estrutura, em contato direto com 

o solo ou com algum outro tipo de substrato, necessitando de poucos cuidados com relação a 

nutrição e irrigação (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; VALESAN, 2009; SCHERER; 

 
1 Temperatura de um meio imaginário (envolvendo ar e superfícies) com a qual a pessoa troca a mesma quantidade 

de calor por convecção e radiação que aquela trocada com o meio real. 
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ALVES; REDIN, 2018). No entanto, esta técnica apresenta algumas limitações práticas 

relacionadas a fatores como: (1) alcance vertical, que pode variar de acordo com a espécie de 

trepadeira utilizada, mas em geral possui um limite de altura em torno de 20 metros (KÖHLER, 

2008; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016); (2) crescimento lento; e (3) problemas com 

infiltração e/ou danos físicos ao edifício, caso a parede não esteja adequadamente protegida 

(CAETANO, 2014; SCHERER; ALVES; REDIN, 2018).   

As paredes verdes, portanto, constituem um sistema de revestimento vivo, que se baseia no uso 

de espécies trepadeiras sobre superfícies verticais. Segundo Morelli (2016), tradicionalmente 

utiliza-se a espécie escaladora, cujo crescimento inicia-se de baixo para cima e que pode, ou 

não, apresentar a necessidade de suporte para auxiliar seu desenvolvimento. Entretanto, também 

pode-se fazer o uso de espécies trepadeiras escandentes, cujo crescimento inicia-se de cima para 

baixo, compondo um pendente.  

As trepadeiras são plantas de ramificação leve e flexível, que podem ser facilmente encontradas 

na natureza. Apresentam um crescimento inicialmente lento, até que se fixem a um apoio, 

permitindo-lhe um crescimento mais rápido. Segundo Dunnett e Kingsbury (2004) as 

trepadeiras apresentam fácil adaptação a diversos tipos de solo, tendo como únicas exigências 

que este seja fértil, úmido e protegido de raios solares excessivos. Seu crescimento vigoroso 

tanto vertical como horizontal, aliado a outras características como rusticidade, capacidade de 

desenvolvimento em solos alterados e estruturas de fixação capazes de se aderirem a diferentes 

substratos e superfícies, contribuem para sua vasta utilização (VALESAN, 2009; MORELLI, 

2016).  

Scherer (2014) afirma que com conhecimento e disponibilidade técnica, as paredes verdes estão 

assumindo seu papel na arquitetura, sistematizando o uso da vegetação trepadeira como 

dispositivo de condicionamento ambiental passivo, de controle solar e de composição 

arquitetônica, além de proporcionar um efeito visual marcante. Apresenta como principais 

vantagens ser um elemento natural e de baixo impacto ambiental, responder de forma dinâmica 

às variações do clima, além de constituir uma nova alternativa de esverdeamento para as 

cidades. O autor ainda ressalta que as paredes verdes se destacam como elemento 

contemporâneo, integrado ao novo paradigma da arquitetura sustentável.  

O Edifício Consórcio Santiago, projeto de Enrique Browne, inaugurado em 1993, é um exemplo 

bem sucedido da aplicação de paredes verdes em edifícios contemporâneos. Localizado em 
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Santiago, no Chile, o projeto utilizou recursos naturais para auxiliar na amenização do clima: 

foram plantadas árvores para resfriar as calçadas e sombrear os pavimentos inferiores; foi 

instalado um espelho d`água na entrada do edifício, para reduzir as temperaturas no verão por 

meio da evaporação da água; e as fachadas de vidros dos andares superiores foram protegidas 

da insolação por meio de paredes verdes, que servem como uma “coroa visual do edifício” 

(BROWNE, 2007). A estrutura das paredes verdes é composta por 3 treliças cobertas por 

trepadeiras, instaladas a 1,40m da fachada do edifício. Segundo Browne (2007), esse espaço 

além de facilitar o acesso para manutenção, limpeza das fachadas e poda das trepadeiras, 

também garante uma ventilação adequada à edificação (Figura 8).   

Figura 8 - Edifício Consorcio Santiago 

     

Fonte: BROWNE, 2007. 

 

Após 14 anos de uso, foi realizada uma análise do edifício para se avaliar a influência das 

paredes verdes no consumo de energia elétrica dos escritórios. Como resultado, obteve-se que  

os andares protegidos pela vegetação consomem 35% menos energia que os não protegidos, 

gerando uma redução dos custos energéticos da edificação em 25%. (BROWNE, 2007) 

Um exemplo mais recente é o Sihlcity (Figura 9). Inaugurado em 2007, trata-se de um 

importante centro comercial localizado na cidade de Zurique, na Suíça. O prédio, projetado pelo 

arquiteto Theo Hotz, possui como característica marcante um grande muro verde instalado na 
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fachada leste do edifício, onde se localiza o estacionamento. Estendendo-se por todos os 

andares, a parede verde possui 23m de altura e 25,5m de largura. O crescimento das plantas é 

guiado por um sistema formado por uma malha de cabos de aço, afastados 70cm da fachada, 

mas que se conectam à estrutura do edifício por meio de espaçadores de aço, especialmente 

projetados para esta finalidade. Como resultado, a parede verde além de proporcionar uma 

elegante solução estética ao edifício, oferece algumas vantagens de desempenho, como: 

proteção solar no verão, uma camada adicional de proteção no inverno, isolamento acústico 

para o estacionamento, além de constituir um “impedimento eficaz ao grafite”  (GREEN..., 

2020). 

Figura 9 – Centro Comercial Sihlcity em Zurique, Suíça  

     

Fonte: GREEN...,2020. 

 

a) Classificação 

De acordo com as características das espécies utilizadas, as paredes verdes podem assumir duas 

classificações: Parede Verde Direta, quando a vegetação possui capacidade autônoma de 

fixação, utilizando a própria fachada da edificação como suporte, ou Parede Verde Indireta, 

quando estruturas especialmente projetadas dão suporte à vegetação e guiam seu crescimento 

(KÖHLER, 2008; VALESAN; FREDRIZZI; SATTLER, 2010; PERINI et al., 2013; HUNTER 

et al., 2014; SCHERER, 2014; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; BESIR, CUCE, 2018; 

MUÑHOZ et al., 2019). Em  ambos os casos, a vegetação pode estar plantada diretamente no 
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solo ou em jardineiras, porém neste último caso são necessários maiores cuidados com relação 

à nutrição e irrigação das espécies, Figura 10 (KÖHLER, 2008; CRUCIOL BARBOSA; 

FONTES, 2016; SCHERER; ALVES; REDIN, 2018; MUÑHOZ et al., 2019). 

Figura 10 - Classificação das paredes verdes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
As Paredes Verdes Diretas correspondem à forma mais natural e tradicional de jardim vertical, 

que se caracterizam pela utilização de espécies de trepadeiras autoaderentes, as quais são 

capazes de se fixarem às superfícies por meio de raízes adventícias2 ou grampiformes3, que 

penetram nos pequenos espaços entre as rugosidades da alvenaria, formando um revestimento 

que remete a uma pele verde (KÖHLER, 2008; VALESAN, 2009; SCHERER, 2014). De 

acordo com Dunnett e Kingsbury (2004), estas trepadeiras apresentam uma aplicação 

extremamente simples, mas exigem uma superfície suficientemente rugosa, que assegure sua 

aderência (Figura 11). 

 
2Raízes que, secundariamente, nascem nos caules ou nas folhas de um vegetal, de forma independente de sua raiz 

primária.  Apresentam ocorrência natural em algumas plantas, como é  o caso das trepadeiras.  

3Raízes em formas de grampos, destinadas a fixarem a planta num suporte.  
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Figura 11 - Esquema de implantação da fachada verde direta 

 

Fonte: SCHERER; ALVES; REDIN, 2018.  

 

Superfícies polidas, metais brilhantes ou plásticos são, portanto, inadequados para esta 

finalidade. Segundo os mesmos autores, também existem espécies dotadas de gavinhas 

ramificadas, cujas extremidades aderentes são responsáveis pela fixação da planta nas diversas 

superfícies. Para estas espécies de trepadeiras, a aderência em superfícies polidas mostrou-se 

mais efetiva, no entanto, seu uso ainda não é considerado seguro em plásticos e superfícies 

metálicas (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; VALESAN, 2009). 

É importante elucidar que grande parte destas espécies autoaderentes são fototrópicas, ou seja, 

tendem a crescer em direção à luz. Por isso, quando se pretende revestir fachadas, é fundamental 

observar a posição em que a muda é plantada, sendo interessante plantá-la na região mais 

sombreada pois, desta forma, seu crescimento é naturalmente conduzido para o restante da 

superfície (DUNNETT; KINGSBURRY, 2004).  

Também denominadas cortinas verdes, as Paredes Verdes Indiretas consistem em sistemas em 

que se faz necessária a instalação de uma estrutura suporte, ao longo da qual a vegetação se 

desenvolve, podendo variar quanto ao material utilizado e também quanto à sua disposição. 

Segundo Scherer (2014), a grande particularidade desta tipologia de jardim vertical é a 

possibilidade de sobreposição da vegetação às aberturas ou regiões envidraçadas da edificação, 
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e não somente às paredes opacas, podendo atuar como elemento arquitetônico de controle solar, 

além de proporcionar um surpreendente efeito visual de luz e sombra aos recintos 

arquitetônicos. 

Atualmente, os suportes apresentam uma ampla possibilidade de materiais e modos de 

utilização, podendo ser empregados na forma de treliças, barras de ferro, madeira fixada na 

fachada, cabos e malhas de aço (Figura 12). Assim, a escolha do suporte vai depender do 

projeto, do modo de instalação mais adequado à edificação, da necessidade de alcance da 

vegetação e da quantidade de vegetação para fechamento da área desejada (DUNNETT; 

KINGSBURY, 2004; MORELLI, 2016). 

Figura 12 - Diferentes possibilidades de materiais e modos de utilização dos suportes 

       

Fonte: HOMIFY, 2018; OUTSIDE GARDEN..., 2018; PROJECT..., 2018. 

 

Alguns autores classificam as paredes verdes indiretas em duas categorias, sendo elas: treliças 

modulares e rede de cabos. As treliças modulares correspondem a módulos tridimensionais, que 

formam painéis e podem ser empilhados para ampliar a área de cobertura. Enquanto as redes 

de cabos constituem estruturas mais flexíveis, formadas por cabos de aço fixados na parede, 

Figura 13 (MANSO; CASTRO-GOMES, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016; 

SCHERER; ALVES; REDIN, 2018).    
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Figura 13 - Esquemas de implantação de fachada verde indireta com treliça e com cabos 

 

Fonte: SCHERER, ALVES; REDIN, 2018. 

 

Scherer (2014), em sua pesquisa sobre cortinas verdes, apresenta uma classificação mais 

abrangente, que se subdivide em:  

1) Modular: consiste na combinação de módulos metálicos já prontos, compostos por 

jardineira e treliça, os quais são fixados nas fachadas das edificações. Neste modelo, a 

vegetação trepadeira possui uma área de substrato e de crescimento limitada, facilitando 

a manutenção e o controle da expansão do vegetal. Algumas empresas, como a norte 

americana GSky Plant System, comercializam essa tecnologia, fazendo a instalação dos 

módulos já com a vegetação desenvolvida (Figura 14). 

Figura 14 - Sistema modular da empresa GSky Plant Systems 

 

Fonte: SCHERER, 2014. 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP 
38 

2) Treliça: neste sistema, as espécies podem ser plantadas diretamente no solo ou em 

grandes jardineiras contínuas, propiciando um maior desenvolvimento da trepadeira. As 

treliças permitem maior flexibilidade e possibilidade de variação nas composições de 

fachada, na utilização de diferentes materiais e no seu distanciamento em relação à 

parede. 

 

3) Cabeada: este sistema é composto por cabos, geralmente em aço inox, os quais servem 

de suporte para a vegetação, que pode estar plantada diretamente no solo, ou em 

jardineiras. De modo que o afastamento e a disposição dos cabos permitem controlar o 

grau de densidade da folhagem, garantindo um maior ou menor sombreamento. No 

Brasil, a empresa Ecotelhado oferece uma variação dessa tecnologia, sob a denominação 

de “brise vegetal”. O sistema consiste na disposição de jardineiras metálicas ao longo 

da extensão da parede e em intervalos de altura regulares, de modo que destas jardineiras 

saem cabos de aço, presos por fixadores do mesmo material, por onde a vegetação é 

conduzida, Figura 15 (SCHERER, 2014; CRUCIOL BARBOSA; FONTES, 2016).  

 

Fonte: ECOTELHADO, 2014. 

Figura 15 - Sistema com cabos da Empresa Ecotelhado 
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Na Figura 16 ilustra-se um exemplo de utilização deste sistema em uma edificação da 

Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, RS, onde o brise vegetal é aplicado ao edifício já 

existente, como forma de adaptação climática, com intuito de controlar a incidência solar na 

fachada oeste e minimizar os ganhos térmicos pelo prédio. Segundo Scherer (2014), este é um 

dos poucos exemplares existentes no Brasil que utiliza a técnica de paredes verdes indiretas, 

para controle solar. 

Fonte: ECOTEHADO, 2014. 

 

4) Malha: consiste em um sistema semelhante ao treliçado, mas que se difere por adotar 

uma malha ou tela com células menores e maleáveis como suporte da vegetação. Esta 

malha pode ser confeccionada em gramaturas e materiais diferentes, como aço ou fios 

sintéticos. 

Muñoz et al. (2019) indicam que, entre os experimentos realizados em paredes verdes indiretas, 

o tipo de suporte mais utilizado é o de treliça modular com jardineira, seguido pelos sistemas 

de cabos, malhas ou telas e treliça modular sem jardineira. Os autores também apontam que a 

cavidade de ar formada entre a edificação e a folhagem da fachada verde indireta promove um 

melhor isolamento térmico e que sua espessura é um detalhe importante para seu desempenho. 

b) Histórico 

As paredes verdes remontam uma tradição de construção muito antiga e difundida ao redor do 

mundo, mas que se estabeleceu de modo mais significativo em parte da Europa (KÖHLER, 

2008; CAETANO, 2014; MORELLI, 2016). Embora suas origens sejam pouco conhecidas, 

              Figura 16 - Prédio da Universidade Feevale, com aplicação de Brise Vegetal 
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supõe-se que esta solução poderia ser encontrada já nos primeiros assentamentos permanentes 

do homem. No entanto, o desenvolvimento da vegetação possivelmente ocorria de maneira 

espontânea, sem qualquer interferência por parte dos moradores - podendo ter sido considerada 

uma praga ou uma vegetação invasora, que deveria ser removida e evitada (VALESAN, 2009; 

FASSADENGRÜN, 2019). 

Cerca de dois mil anos atrás, na região do mediterrâneo, as paredes dos estreitos pátios dos 

palácios eram cobertas por videiras, apresentando-se como uma forma preliminar de jardins 

verticais (KÖHLER, 2008). Tais jardins proporcionavam sombreamento para as fachadas, 

resfriamento por meio da transpiração do vegetal e ainda apresentavam valor econômico, 

devido a produção de frutas. Segundo Köhler (2008), durante a Idade Média, embora as videiras 

fossem as espécies mais utilizadas, o uso de treliças com roseiras e/ou espécies de trepadeiras 

também era muito valorizado.  

Desde a introdução de espécies de videiras na Alemanha e demais países da Europa Central 

pelos romanos, notou-se que, ao cultivá-las ao longo de muros de pedra ou alvenarias, por 

receberem mais calor, as uvas amadureciam mais rapidamente e adquiriam um sabor mais 

adocicado se comparado a outros locais de plantio, produzindo, inclusive, um vinho de melhor 

qualidade (FASSADENGRÜN, 2019). 

Durante o  período do Romantismo nas artes e na arquitetura, as paredes verdes foram recriadas 

em muitos lugares, como França e países de clima mediterrâneo. No mesmo período, espécies 

de trepadeiras exóticas também foram introduzidas na América (FASSADENGRÜN, 2019). 

Segundo Köhler (2008), no início do século XX, as paredes revestidas de vegetação 

mantiveram-se presentes em alguns países da Europa e, sua utilização, em substituição às 

típicas fachadas de estuque ornamental da época, correspondia a uma medida de economia de 

custos. Em cidades como Berlim e Munique, por exemplo, muitas propriedades de aluguel não 

possuíam acabamento externo nas fachadas, ao invés disso, os proprietários faziam uso da 

vegetação como revestimento. Também era tradicional na Alemanha, o plantio de vegetação 

em fachadas de fábricas e moinhos, servindo como uma camada adicional de isolamento, com 

o intuito de evitar o aquecimento excessivo do maquinário no interior da edificação (KÖHLER, 

2008).  

No início do século XX, dois movimentos da arquitetura foram responsáveis pela valorização 

das paredes verdes: o movimento Art Nouveau e o movimento das Cidades Jardins (SHARP et 
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al. 2008 apud VALESAN, 2009). Para Dunnett e Kingsbury (2004), o uso de jardins verticais 

como elementos funcionais e de composição arquitetônica surgiu com o movimento Art 

Noveau, o qual valorizava a integração da natureza com as edificações. Nesta época, o uso de 

pérgolas e estruturas similares para o apoio de trepadeiras era comum em jardins e parques em 

todo o mundo, mas apenas em países como França e Alemanha houve uma efetiva incorporação 

das fachadas verdes às edificações. Com o movimento das Cidades Jardins, as paredes verdes 

experimentaram um grande boom, pois a integração entre casa e jardim com o uso de plantas 

trepadeiras nas paredes foi um dos pilares do movimento (VALESAN, 2009; 

FASSADENGRÜN, 2019). Esta onda de esverdeamento das fachadas, no entanto, apresentou 

uma certa decadência a partir da década de 1930, devido a necessidade de podas e demais 

cuidados regulares que desestimularam seu uso. No entanto, com o fortalecimento do 

movimento moderno, a integração da vegetação com a arquitetura ainda aconteceu graças ao 

conceito de telhado verde (DUNNET; KINGSBURRY, 2004).  

Nesta mesma época no Brasil, Roberto Burle Marx seria o primeiro paisagista a colocar em 

prática a técnica do jardim vertical, a partir da utilização de espécies vegetais nativas que 

crescem no meio das rochas ou em caules de árvores, como orquídeas, bromélias e epífitos 

(SCHERER, 2014; MORELLI, 2016). Com estas espécies, Burle Marx trabalhou a 

possibilidade estética, a cor, o volume e a forma para se utilizar em jardins verticais. Como 

exposto por Leenhardt (1994 apud SCHERER, 2014) “vários foram os estrategemas inventados 

por Burle Marx para forçar o olho a levar em conta a verticalidade. Quando necessário, não 

hesitará em construir estruturas metálicas nas quais pendurará cascatas de bromélias”.  

Em 1930 no Edifício do Ministério de Saúde e Educação no Rio de Janeiro (RJ), Burle Marx 

executou um jardim vertical (pendente), que se tornou uma inovação no conceito de paisagem. 

Em 1988, na cidade de São Paulo (SP), projetou o jardim do Banco Safra (Figura 17), 

combinando canteiros em diferentes níveis e inserindo colunas verticais com plantas de várias 

espécies. Com estas intervenções, Burle Marx abriu caminho para o uso de jardins verticais em 

contextos urbanos (SCHERER, 2014; MORELLI, 2016) 
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Figura 17 - Jardim Vertical do  Banco Safra em São Paulo, SP 

 

Fonte: MORELLI, 2016.  

 

Apenas nos anos 1970, com o surgimento dos movimentos ecológicos, a utilização de paredes 

verdes foi gradativamente retomada, ainda com grandes desafios técnicos a serem superados. 

Devido ao reconhecimento da simplicidade de construção das paredes verdes, desenvolveu-se 

um programa de incentivo ao seu uso em Berlim (DUNNETT; KINGSBURY, 2004).  Köhler 

(2008) comenta que, durante o período de duração do programa, entre os anos de 1983 e 1997, 

cerca de 245.000m2 de paredes verdes foram instaladas. Na mesma época, artistas como 

Hundertwasser defendiam a utilização das paredes verdes como uma estratégia projetual para 

edifícios ecológicos, sendo incorporada em muitos de seus projetos (KÖHLER, 2008).   

Ao longo dos anos, houve épocas em que o uso de trepadeiras nas fachadas tornou-se mais 

comum, caracterizando-se como uma tendência arquitetônica, embora nunca tenha conseguido 

estabelecer-se permanentemente como uma opção de revestimento (FASSADENGRÜN, 

2019). Hoje, o uso da vegetação incorporada às fachadas das edificações é considerada uma 

técnica coerente com os princípios de sustentabilidade e eficiência energética. Para Falcón 

(2007 apud SCHERER, 2014), o paisagismo vertical vem ganhando destaque, tanto como 

solução estética, como de qualificação ambiental, representando uma forma contemporânea de 

proporcionar áreas verdes nas cidades.  

Grandes centros urbanos, tais como Londres na Inglaterra, Seattle nos Estados Unidos e 

Toronto no Canadá, implementaram políticas de incentivo ao uso de paredes verdes, telhados 

verdes e demais formas de vegetação, como forma de aumentar a superfície vegetada nas áreas 
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urbanas e no ambiente construído (SCHERER, 2014; MORELLI, 2016). Da mesma maneira, 

campanhas nacionais no Japão e em Singapura incentivaram pesquisas e aplicações de jardins 

verticais, visando a redução do consumo energético de seus edifícios (SHARP et al. 2008 apud 

VALESAN, 2009). No Brasil, a cidade de São Paulo, visando ampliar suas áreas verdes e 

contribuir com o aumento da qualidade de vida urbana, tomou medidas semelhantes, como a 

conversão da compensação ambiental em jardins verticais, a partir do Decreto 55.994 de março 

de 2015 (SÃO PAULO, 2015; CRUCIOL BARBOSA; FONTES 2016). A relevância deste 

decreto se traduz na complementariedade a outras leis ambientais, que visam o aumento das 

áreas verdes nas cidades, transformando os jardins verticais como instrumentos de política 

ambiental urbana.  

c) Funcionamento 

Como alternativa bioclimática, as paredes verdes são responsáveis por revestir as fachadas das 

construções, proporcionando um melhor desempenho térmico por meio de quatro mecanismos: 

sombreamento, isolamento térmico, barreira ao vento e resfriamento evaporativo (PEREZ et 

al., 2011; HUNTER et al., 2014; SUSOROVA, 2015; WONG; BALDWIN, 2016; BESIR; 

CUCE, 2018; MUÑOZ et al., 2019).  

No estudo do conforto térmico, a radiação solar é uma variável importante que influencia todos 

os outros mecanismos de troca de calor que incidem diretamente sobre a cobertura e as paredes 

de uma edificação, influindo em seu ganho de calor, além de promover iluminação natural. A 

radiação solar atua aquecendo os materiais externos das construções, de modo que o calor, por 

condução, atravessa os materiais e atinge o ambiente interno, aquecendo-o. Desta forma, por 

meio do mecanismo de sombreamento, a vegetação bloqueia a incidência direta da radiação 

solar, auxiliando na redução da entrada de calor na edificação (WONG et al., 2010; PÉREZ et 

al., 2011; HUNTER et al., 2014; MORELLI, 2016; MUÑOZ et al., 2019). Segundo Wong et 

al. (2010), as paredes verdes podem diminuir em torno de 40% a 80% da radiação solar, por 

meio da reflexão e absorção das folhas.  

Alguns autores afirmam que o mecanismo de sombreamento está diretamente relacionado à 

espécie de trepadeira utilizada, ao tamanho das folhas e ao índice de área foliar. Assim, a 

escolha das espécies, a densidade da cobertura vegetal, bem como a espessura da camada de ar 

entre a vegetação e a edificação, são fatores que influenciam no desempenho das fachadas 
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verdes como amenizador térmico, devendo ser levados em consideração (MORELLI, 2016; 

MUÑOZ et al., 2019). 

No mecanismo de isolamento térmico, a vegetação e a camada de ar existente entre a parede e 

a folhagem são responsáveis por aumentar a resistência térmica das envoltórias. Desta forma, a 

cobertura vegetal funciona como material isolante, ou seja, reduz o ganho de calor, mantendo 

a temperatura interna da edificação mais baixa que a temperatura exterior durante o dia, 

enquanto à noite, o calor armazenado se dissipa mais lentamente, proporcionando conforto 

térmico no interior da edificação (WONG et al., 2010; PÉREZ et al., 2011; HUNTER et al., 

2014; MATHEUS et al., 2016; MORELLI, 2016; WON; BALDWIN, 2016, MUÑOZ et al., 

2019).  

Como barreira ao vento, a parede verde pode bloquear parcialmente os ventos e diminuir com 

isso as trocas térmicas por convecção e a infiltração do ar para o interior das edificações 

(BESIR; CUCE, 2018; MUÑOZ et al., 2019). Como exposto por Muñoz et al. (2019), esse 

mecanismo é importante para manter o conforto térmico em locais de clima frio e também para 

diminuir os gastos de energia com aquecimento. No entanto, pode apresentar efeito negativo 

em locais de clima quente, por prejudicar o resfriamento via convecção.  

Segundo Cameron, Taylor e Emmett (2015), as infiltrações de ar frio para o interior das 

edificações são indesejáveis não apenas devido à redução da temperatura das envoltórias, mas 

também por promoverem a condensação do vapor de água. Por isso, por meio da redução da 

infiltração do ar frio e, por consequência, da redução da perda de calor por convecção, a 

cobertura vegetal das fachadas também é capaz de proporcionar melhorias a edifícios em locais 

de climas frios. Nesse sentido, Dewalle e Heisler (1980 apud CAMERON; TAYLOR; 

EMMETT, 2015) indicam que a presença de vegetação pode reduzir a infiltração de ar frio na 

edificação em até 40%. 

Por último, a evapotranspiração, considerada como a perda de água por evaporação do solo e 

pela transpiração das plantas, consome calor sensível e promove o aumento da umidade no 

entorno. Além disso, é responsável por melhorar a qualidade do ar, devido à absorção de 

partículas e gases poluentes (WONG et al., 2010; MORELLI, 2016; MUÑOZ et al., 2019).   
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d) Pesquisa 

Como dito anteriormente, a utilização dos jardins verticais e, especialmente, das tradicionais 

paredes verde com vegetação aderente não é algo recente. E, embora diversos sistemas de 

vegetação nas fachadas estejam sendo executados em todo o mundo, os estudos científicos, 

demonstrando os benefícios e cuidados a serem tomados em sua aplicação, ainda são 

relativamente recentes (KÖHLER, 2008; SCHERER, 2014; MONTANARI; LABAKI, 2017; 

MUÑOZ et al., 2019).  

Köhler (2008) afirma que o interesse científico pelo uso da vegetação em fachadas e em seu 

benefício ambiental é recente. O uso dessa técnica foi promovido, principalmente devido ao 

movimento de promoção das paredes verdes que eclodiu na Alemanha na década 1970, 

surgindo algumas pesquisas no país sobre o uso de espécies aderentes, assim como os próprios 

estudos do autor. Scherer (2014) explica que durante muito tempo, a Alemanha foi o centro das 

discussões nessa área e por esse motivo, até alguns anos atrás a maioria das publicações sobre 

o assunto restringiam-se ao idioma alemão, dificultando a difusão e o incentivo para novas 

pesquisas no resto do mundo. 

A partir da década de 1980, alguns estudos começam a ser publicados a respeito dos benefícios 

do uso da vegetação em geral no ambiente construído, abordando principalmente o 

sombreamento das espécies arbóreas e o desempenho térmico dos telhados verdes (SCHERER, 

2014). Em 2005, foi desenvolvido um dos primeiros estudos focados no uso da vegetação como 

componente de fachada por Stec, Passen e Maziarz (2005), objetivando avaliar o desempenho 

térmico e as vantagens de sombreamento das plantas utilizadas em fachadas duplas. A pesquisa 

foi desenvolvida por meio de testes em laboratório, com a vegetação localizada em uma 

cavidade entre uma camada de vidro e a parede, comparando seu desempenho térmico com uma 

veneziana convencional. De modo geral, os resultados mostram que a vegetação compreende 

uma solução mais eficaz do que o sistema com venezianas, apresentando temperaturas internas 

bem menores.  

Muñoz et al. (2019) fazem uma análise de 23 trabalhos, que tratam do desempenho térmico de 

fachadas verdes por meio de pesquisas experimentais e estudos de caso, apresentando um breve 

resumo sobre as pesquisas realizadas sobre o tema. A partir dos artigos encontrados é possível 

perceber a atualidade do assunto, não apresentando trabalhos anteriores ao ano de 2008. 

Observou-se que as pesquisas são realidades em diversas localidades ao redor do mundo, 
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destacando-se os estudos realizados em países europeus e asiáticos, de clima quente e 

temperado, os quais correspondem à 78% dos trabalhos selecionados. De modo geral, as 

pesquisas analisadas confirmam a eficiência das paredes verdes na regulação da temperatura do 

ar e na mitigação do consumo de energia das edificações.  

Montanari e Labaki (2017), a partir de uma análise de publicações recentes sobre o 

comportamento térmico de ambientes internos sob a influência de envoltórias verdes, realizam 

uma pesquisa semelhante, também apresentando um panorama geral das pesquisas relacionadas 

ao assunto. Esta pesquisa se difere da anterior, por incluir estudos sobre paredes vivas e 

coberturas verdes em sua análise. É possível observar que os trabalhos são relativamente 

recentes e foram realizados principalmente em regiões da Ásia, Europa e Oriente Médio e 

compreendem experimentos em sua maioria (62%). Esta pesquisa demonstra ainda, que a 

redução de temperatura nos ambientes internos por influência das envoltórias verdes é 

significativa, sendo mais acentuada no caso de paredes verdes.  

Os dois trabalhos destacam a necessidade de pesquisas semelhantes em climas brasileiros, uma 

vez que a quantificação da redução de temperatura observada na revisão realizada, bem como 

a quantificação da economia de energia, não podem ser utilizadas como parâmetros nas 

construções brasileiras.  

No Brasil, pode-se destacar algumas pesquisas como a de Matheus et al. (2016), que avaliam o 

desempenho térmico de edificações com diferentes revestimentos vegetais como elementos de 

proteção da envoltória, sendo eles: cobertura verde, parede viva e parede verde. Todos os 

estudos são experimentais, sendo realizados a partir de medições comparativas, e simultâneas, 

entre as superfícies expostas e protegidas pela vegetação. De modo geral, a análise dos três 

sistemas mostra que todos atuam de forma positiva sobre o ganho de calor na cobertura e nas 

fachadas.   

Morelli e Labaki (2009) realizam um estudo de caso na cidade de Campinas, SP, avaliando o 

desempenho térmico de dois edifícios de construção idêntica, os quais diferenciam-se apenas 

pela presença da trepadeira Parthenocissus Tricuspidata (conhecida como Hera-Japonesa). A 

partir de medições da temperatura do ar, temperatura de globo, umidade relativa, velocidade do 

vento e temperatura superficial das paredes (interna e externa), observam que a edificação com 

trepadeira na fachada apresenta melhores resultados de desempenho térmico em relação à 

edificação sem trepadeira. Concluem que as paredes verdes possuem efeito minimizador no 
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ganho de calor, contribuem para a umidificação do ar e amenizam os extremos de temperatura, 

visto que as folhagens funcionam como material isolante, ajudando a manter a temperatura mais 

baixa ao longo do dia, e amena durante a noite.  

Em uma pesquisa realizada na cidade de Porto Alegre, RS, Valesan (2009) analisa a presença 

de vegetação trepadeira na fachada de um edifício residencial, como forma de criar um registro 

da utilização desta técnica e dos seus principais problemas e potencialidades.  Assim, por meio 

da aplicação de um questionário aos moradores, obteve 73% de aprovação para o uso do 

sistema, que o relacionam a elementos positivos, tais como beleza, contato com a natureza e 

bem-estar. A partir dos depoimentos percebe também que o sucesso da aplicação das paredes 

verdes está diretamente relacionado à qualidade e frequência correta de manutenção.  

Scherer (2014) realiza um estudo de aplicabilidade das cortinas verdes ou paredes verdes 

indiretas como elemento de controle solar, com ênfase em sua contribuição para a eficiência 

energética das edificações no contexto climático brasileiro. Após a análise dos edifícios que 

possuíam cortinas verdes, as principais conclusões da pesquisa mostram o potencial positivo 

do uso da vegetação em arquitetura, proporcionando conforto térmico, reduzindo o uso do 

sistema de climatização artificial, gerando economia de energia, tornando o microclima 

naturalmente mais agradável, além de atender ao propósito de sombreamento e controle solar.  

Já a nível internacional, são inúmeras as referências. Yang et al. (2018), por exemplo, 

desenvolvem uma pesquisa de campo sobre o desempenho térmico de um edifício 

administrativo em um campus universitário, em Xangai, China. Os resultados mostram um 

potencial claro das paredes verdes na melhoria do conforto térmico dos usuários e na economia 

de energia para as duas fachadas analisadas (norte e sul), as quais apresentam redução nas 

temperaturas superficiais, redução na temperatura do ar interno e aumento da umidade relativa 

do ar. Na Grécia, Eumorfopoulou e Kontoleon (2009) a partir de uma pesquisa experimental 

com paredes verdes, encontram uma redução média de 5,7°C na temperatura superficial 

externa. Em Singapura, Wong et al. (2010) desenvolvem uma pesquisa para avaliar o 

desempenho térmico de diversas tipologias de muros verdes, encontrando reduções de até 

11,6°C na temperatura superficial do muro. Em concordância com estes resultados, na Espanha, 

Pérez et al. (2011) encontram reduções médias de 5,5°C na temperatura superficial de um muro 

revestido por trepadeiras em treliças, enquanto no Japão, Koyama et al. (2013) alcançam uma 

redução máxima de 7,9°C para a temperatura superficial externa de uma parede revestida pela 

espécie Canavalia gladiata, se comparada à superfície controle, sem vegetação.  
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Um estudo experimental realizado na Universidade de Bari, Itália, investiga o desempenho  

térmico de duas paredes verdes e uma parede de controle (sem vegetação), utilizada para 

comparação dos resultados. As espécies de trepadeira Pandorea jasminoides variegados e 

Rhyncospermum jasminoides, foram escolhidas devido a boa adaptação às condições climáticas 

locais. Ao fim da atividade de monitoramento, realizada ao longo de dois anos, os resultados 

mostram que a aplicação da camada verde reduz significativamente as temperaturas da 

superfície da parede durante os dias quentes, também apresentando-se vantajosa para os dias 

frios, por manter o calor em torno do edifício, reduzindo ou retardando a demanda por 

aquecimento interno (VOX; BLANCO; SCHETTINI, 2017). 

A partir do monitoramento de uma parede verde montada em uma maquete experimental,  

Djedjig, Belarbi e Bozonnet (2017) analisam os impactos térmicos das paredes verdes em 

edifícios. O estudo, realizado na cidade de La Rochelle, França, para os períodos de verão e 

inverno, destaca os efeitos positivos das paredes verdes no verão, onde os ganhos de calor são 

fortemente reduzidos (cerca de 97%), além de demonstrar uma redução moderada das perdas 

de calor no inverno (cerca de 30%), favorecendo o isolamento térmico do edifício.     

Cameron, Taylor e Emment (2015), realizam um dos poucos estudos voltados para a análise 

das propriedades de isolamento térmico das paredes verdes em condições de tempo frio. 

Realizada na Universidade de Reading, Reino Unido, a pesquisa compara o comportamento de 

modelos físicos de pequena escala (com e sem vegetação), durante dois invernos. A cobertura 

vegetal reduziu o consumo médio de energia em 21% em comparação aos modelos sem 

vegetação durante o primeiro período de inverno (médias de 4,3 e 5,4 kWh por semana, 

respectivamente). Com a folhagem mais extensa, durante o segundo inverno, a economia  

alcançada foi de 37% (3,7 em comparação a 5,9 kWh por semana). Os resultados obtidos 

também demonstram que as maiores economias de energia devido à presença da vegetação, 

estavam associadas a condições climáticas mais extremas, como temperaturas baixas, vento 

forte ou chuva. Em tais cenários os modelos com vegetação foram de 40 a 50% mais eficientes 

e aumentaram a temperatura superficial da parede em até 3°C.  

Há ainda estudos que utilizam modelos matemáticos para simular a resposta térmica dos 

edifícios com paredes verdes. É o caso de Dahanayake e Chow (2017), que comparam os 

benefícios da carga de resfriamento de paredes e coberturas verdes utilizando o programa 

EnergyPlus. A simulação compreende um edifício de um andar e dois edifícios de vários 

andares, com diferentes áreas de cobertura vegetal.  Os resultados revelam que tanto as paredes 
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como os telhados verdes são capazes de proteger a envoltória do edifício de atingir temperaturas 

mais altas. Observa-se que as paredes verdes podem reduzir a temperatura da superfície externa 

em todas as orientações, mas os benefícios da carga de resfriamento variam de acordo com a 

orientação da fachada. Ao considerar um edifício de um andar, o telhado verde contribui para 

uma maior redução na carga de resfriamento em comparação com as fachadas verdes. No 

entanto, quando se consideram edifícios de vários andares, as paredes verdes, nas orientações 

voltadas para oeste, leste e sul contribuem para uma maior redução do que os telhados verdes. 

Os autores explicam que isso acontece porque em um prédio de vários andares, o efeito do 

telhado verde é significativo apenas nos andares mais altos, enquanto que uma área similar de 

parede verde pode reduzir a carga de resfriamento de múltiplos andares. Além disso, com o 

aumento da altura do edifício, mais área está disponível para as fachadas verdes, enquanto a 

área de telhado verde é limitada.  

Cuce (2016) a partir de uma investigação numérica e também experimental, comprova a 

capacidade de regulação térmica de sistemas de paredes verdes diretas. São realizadas medições 

da temperatura, umidade e velocidade do vento em paredes com trepadeira e sem trepadeira. 

Em uma segunda parte da pesquisa, são realizadas simulações ilustrativas a partir de uma 

ferramenta comercial chamada Ecotec, para justificar a precisão dos resultados experimentais 

obtidos. Os resultados demonstram que nas paredes com vegetação podem ser obtidas reduções 

de temperatura maiores que 6°C sob condições de céu ensolarado, chegando a 

aproximadamente 4°C para condições de céu nublado. É válido destacar, que as maiores 

reduções de temperatura são obtidas nos pontos onde a vegetação é mais espessa e mais densa, 

demonstrando que as características de regulação térmica também depende do tipo de vegetação 

e de sua intensidade. 

e) Vantagens  

Como exposto anteriormente, pesquisas realizadas no mundo todo demonstram que a 

incorporação de paredes verdes na concepção de edifícios trazem diversos benefícios 

ambientais, tais como:   

1) Efeito sob a temperatura interna das edificações: A cobertura vegetal protege a parede 

das intempéries, evitando a incidência direta de luz solar, dos ventos e das chuvas. 

Assim, as paredes verdes atuam como um escudo, isolando o edifício da influência das 

temperaturas externas e, consequentemente, reduzindo o ganho ou a perda de calor.  



 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP 
50 

2) Controle da umidade: As paredes verdes podem representar uma barreira para a 

umidade excessiva do inverno, já que as folhas evitam que a água das chuvas entre em 

contato direto com a alvenaria (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; VALESAN, 2009). 

Além de gerar conforto térmico por meio da umidade gerada a partir da 

evapotranspiração.   

3) Conservação das alvenarias: Embora exista certa discordância entre alguns autores, 

sobre possíveis danos causados pelas trepadeiras à construção, Johnston e Newton 

(1992 apud VALESAN, 2009) consideram que as trepadeiras não causam danos às 

paredes. Segundo os autores, a cobertura vegetal, em muitos casos, serve como proteção 

para a alvenaria, tornando sua deterioração consideravelmente mais lenta do que a de 

uma parede exposta às intempéries e às variações bruscas de temperatura. Dunnett e 

Kingsbury (2004) acrescentam que as paredes revestidas por vegetação encontram-se 

mais protegidas dos danos causados por chuvas fortes, granizo e até mesmo por radiação 

ultravioleta. Cabe ressaltar, que no caso das paredes verdes indiretas, pode-se evitar o 

contato direto das plantas com as paredes das edificações, solucionando este problema.  

4) Melhorias microclimáticas e da qualidade do ar: As paredes verdes podem representar 

uma maneira eficaz de purificação do ar urbano, uma vez que as plantas, junto com os  

microrganismos, atuam como uma superfície de limpeza, retirando partículas e gases 

poluentes do ar, além de absorver o gás carbônico durante o processo de fotossíntese. 

Também auxiliam na redução de emissões de CO2, pois ao melhorar as condições 

térmicas do ambiente, reduzem a necessidade do uso de aparelhos condicionadores de 

ar ou aquecimento. (KÖHLER, 2008; VALESAN, 2009)  

Além disso, Köhler (1993 apud DUNNET; KINGSBURY, 2004) afirma que a vegetação é 

capaz de absorver os metais pesados encontrados na água da chuva. A partir de um estudo 

desenvolvido sobre a espécie Parthenocissus Tricuspidata, o autor comprova que são 

encontrados níveis muito elevados de cádmio e chumbo em folhas e galhos mortos desta 

espécie, demonstrando que seu plantio pode auxiliar no controle da chuva ácida.  

5) Aumento da biodiversidade: O plantio de trepadeiras pode ser benéfico para espécies de 

pássaros e insetos, pois estes encontram na vegetação uma fonte de alimento e abrigo  

(DUNNETT; KINGSBURY, 2004; KÖHLER, 2008; VALESAN, 2009). Para alguns 

moradores, no entanto, este fato pode representar uma desvantagem. Como apontado 

por Valesan, Fredrizzi e Sattler (2010) em uma pesquisa realizada com moradores de 
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edificações com trepadeiras nas fachadas, 21% consideram a presença de animais como 

indesejada. No entanto, os autores não consideram um problema grave, pois representa 

uma característica de qualquer outro tipo de vegetação encontrada em ambientes 

urbanos.  

6) Embelezamento da paisagem urbana: Os jardins verticais representam uma excelente 

maneira de adicionar elementos naturais a espaços urbanos, principalmente aqueles em 

que o plantio de árvores está impossibilitado pela falta de espaço. O verde e as plantas 

são elementos ornamentais e de valorização visual, que além de proporcionar contato 

com a natureza, quebram a monotonia das cidades. Desta forma, podem ser criados 

visuais mais interessantes em localidades em que a qualidade estética das edificações 

seja insatisfatória ou pouco atraente, tais como depósitos industriais, garagens ou em 

grandes superfícies de fachada cega. (VALESAN, 2009) 

Ainda pode ser usada como uma maneira de diferenciar residências de um mesmo grupo de 

edificações idênticas ou bastante homogêneas, como em conjuntos habitacionais. Além de criar 

privacidade entre unidades de habitações em condomínios, por meio da instalação de um 

suporte entre estas unidades. (DUNNETT; KINGSBURRY, 2004; VALESAN, 2009) 

7) Benefícios econômicos: Apesar de sua importância, esse aspecto é ainda pouco 

pesquisado, embora possa ser o argumento definitivo para essa decisão projetual. Köhler 

(2008) comenta sobre o potencial de uso de espaldeiras4, permitindo a produção de 

alimentos junto à edificação, especialmente junto às habitações de interesse social. No 

entanto, devido aos constantes cuidados de cultivo necessários, associado ao 

crescimento vertical pouco expressivo destas espécies, a utilização desta técnica em 

habitações urbanas não é promovida. Como exemplo desta utilização, a Kyocera5 usa 

em suas cortinas verdes a planta Momodica charantia, que produz uma vagem 

comestível. As vagens colhidas são usadas nas refeições dos funcionários da companhia, 

evitando sua compra (SMANIOTTO COSTA, 2011). Nesse sentido, Valesan (2009) 

destaca a possibilidade de utilização de espécies trepadeiras produtoras de frutos, como 

 
4 Antiga prática agrícola de horticultura, onde os ramos da vegetação estão apoiados em um muro.  

5 Multinacional de origem japonesa, desenvolvedora e fabricante de cerâmicas avançadas e produtos associados, 

como equipamentos de telecomunicações, pacotes de semicondutores e componentes eletrônicos. 
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o quivizeiro (Actinidia deliciosa), o maracujazeiro (Passiflora edulis) e a videira (Vitis 

sp), bem como de flores perfumadas, como forma de incrementar ainda mais o ambiente.  

Cabe destacar também os benefícios da utilização de paredes verdes para redução da carga 

térmica das edificações, reduzindo a necessidade do uso de aparelhos de refrigeração. Estudos 

verificam que as paredes verdes são capazes de gerar uma redução de até 20% no consumo de 

energia com aparelhos condicionadores de ar (WONG; BALDWIN, 2016). Assim, presume-se 

que os jardins verticais, são capazes de agregar valor à edificação e ao mercado imobiliário em 

suas imediações.  

8)  Isolamento acústico: Alguns autores afirmam que as paredes verdes podem atuar como 

isolante acústico junto às edificações (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; KÖHLER, 

2008). Köhler (2008) inclusive informa que a espécie Parthenocissus tricuspidata 

atingiria uma redução de 5dB nos níveis de ruído. No entanto, Valesan (2009) aponta 

que a vegetação só é capaz de atuar como isolamento acústico em situações em que a 

massa vegetal é bastante espessa (mais de 100m de espessura), por isso o autor considera 

o fato da bibliografia apontar as peles verdes como isolantes acústicos como bastante 

surpreendente. 

  

f) Desvantagens  

Valesan (2009) aponta que, de modo geral, os problemas de projeto e plantio das paredes verdes 

são os responsáveis por suas desvantagens, principalmente quanto a escolha inapropriada das 

espécies. Por exemplo, espécies invasivas que exigem podas constantes, ou a combinação com 

elementos arquitetônicos inadequados, podem gerar uma manutenção excessiva ou, até mesmo, 

danos à edificação. Portanto, é importante que os profissionais responsáveis pela execução de 

paredes verdes compreendam as necessidades e características do projeto, evitando tais 

problemas.  

Dunnett e Kingsbury (2004)  sugerem que os danos causados às edificações devido à  instalação 

das parede verdes, podem ocorrer pelos seguintes motivos:  

1) Dimensionamento incorreto do suporte da vegetação, tanto em relação ao porte do 

vegetal quanto às cargas incidentes na estrutura;  

2) Escolha inapropriada da forma de fixação do suporte à edificação;  

3) Espaço insuficiente para o desenvolvimento do vegetal;  
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4) Falhas e baixa qualidade do revestimento que podem acarretar danos à edificação ainda 

que a escolha do vegetal e do suporte tenham sido apropriadas; 

5) Manutenção insuficiente para o porte da vegetação, resultando no auto-estrangulamento 

do espécime, desenvolvimento deficiente ou desordenado das trepadeiras, que podem 

se aderir a áreas não planejadas, tais como aberturas.  

Dunnett e Kingsbury (2004) relatam haver uma antiga discussão no ramo da construção sobre 

a possível capacidade de trepadeiras autoaderentes enfraquecerem as alvenarias, principalmente 

no que se refere ao reboco. Porém, outros autores defendem que as trepadeiras auxiliam na 

conservação das alvenarias, pois mantém o revestimento unido (JOHNSTON; NEWTON, 1992 

apud VALESAN, 2009; DUNNETT; KINGSBURY, 2004). Segundo tais autores, os danos 

junto ao revestimento são causados devido a retirada parcial do vegetal durante a poda. De 

maneira geral, apenas as trepadeiras com raízes adventícias são capazes de causar danos ao 

revestimento e, ainda assim, este dano é facilitado pela existência de uma alvenaria de baixa 

qualidade ou de fissuras anteriores à aplicação do revestimento vegetal. (VALESAN, 2009) 

Como exposto por Valesan (2009), antes da instalação da parede verde, é necessário que se faça 

uma inspeção da superfície das alvenarias a serem revestidas pelas trepadeiras. Devendo 

executar reparos em eventuais fissuras existentes como medida preventiva, pois as raízes destes 

espécimes podem penetrar nestas, agravando o dano à alvenaria. Danos causados pelas raízes 

do vegetal, junto às fundações e instalações hidrossanitárias, são extremamente raros e 

limitados a sistemas antigos e de baixa qualidade. (DUNNETT; KINGSBURY, 2004). 

g) Manutenção   

Köhler (2008) assegura que as paredes verdes diminuem os custos de pintura e manutenção da 

edificação, além de não exigirem muita manutenção da vegetação em si. No entanto, para que 

haja sucesso na aplicação deste revestimento é de fundamental importância que alguns cuidados 

de manutenção periódica sejam realizados. Como exposto por Morelli (2016), os principais 

fatores para correta manutenção da vegetação são: irrigação, adubação, poda e combate às 

pragas. No entanto, a necessidade de manutenção vai depender da espécie de trepadeira 

utilizada, do clima em que se está inserido e da tipologia de instalação.  

Para as fachadas verdes com trepadeira plantada diretamente no solo, a manutenção é simples 

compreendendo atividades de poda e rega. Dunnett e Kingsbury (2004), sugerem que a 

manutenção e a poda em fachada verde direta devem ser realizadas duas vezes ao ano em 
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trepadeira jovem e uma vez ao ano para uma trepadeira adulta. Para as trepadeiras instaladas 

afastadas da edificação, por meio de suportes, deve-se tomar o cuidado de avaliá-los e ajustá-

los conforme o crescimento da trepadeira de acordo com sua forma e peso. Para esta tipologia, 

as podas podem ocorrer em períodos mais espaçados, mas o ideal é que a manutenção seja 

realizada anualmente, para se evitar o surgimento de pragas, fungos e má formação da 

vegetação. (MORELLI, 2016)   

Dunnett e Kingsbury (2004) explicam que esta técnica compreende um revestimento vivo e, 

portanto, auto-regenerável. Assim, havendo a necessidade de remoção de uma parte do  

revestimento vegetal, este se reconstitui novamente. Os autores também apontam que os 

principais cuidados a serem observados são a condução dos galhos e sua fixação à estrutura, 

bem como a poda dos galhos jovens que podem crescer em direção as áreas indesejadas. 

Cantuária (1995) e Valesan (2009) indicam que também deve-se observar as temperaturas 

atingidas junto às alvenarias, visto que o desenvolvimento do vegetal pode ser prejudicado caso 

se atinjam temperaturas muito elevadas. Muitos autores destacam a necessidade de frequentes 

adubações e reposição de recobrimento do solo, enquanto que a necessidade de irrigação varia 

de acordo com a espécie escolhida para plantio. (JOHNSTON; NEWTON, 1992 apud 

VALESAN, 2009; DUNNETT; KINGSBURY, 2004; VALESAN, 2009)  

2.4 Síntese do capítulo  

A partir das leituras realizadas, conclui-se que as paredes verdes constituem um sistema de 

revestimento natural, de baixo custo e fácil aplicação, capaz de proporcionar inúmeros 

benefícios aos edifícios e à cidade. As pesquisas sobre o tema comprovam seu potencial para o 

condicionamento térmico das edificações, mas destacam a necessidade de novos estudos em 

climas brasileiros. Inserido nesse contexto, o presente trabalho pretende trazer novas 

contribuições para os estudos sobre o assunto, por meio da análise do desempenho térmico de 

habitações de interesse social inseridas dentro do contexto bioclimático brasileiro. Para isso, 

são abordados, no próximo capítulo, as normativas a que estão submetidas as edificações 

brasileiras, bem como as formas de avaliação de seu desempenho térmico.  
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3 DESEMPENHO TÉRMICO DAS EDIFICAÇÕES 

3.1 Considerações iniciais  

O conceito de desempenho é amplo e multidimensional, assumindo diferentes definições e 

estendendo-se a diferentes áreas com o “intuito de avaliar a realização do cumprimento de 

objetivos e metas inicialmente estipulados” (BRÍGITTE, 2013). No âmbito da arquitetura, é um 

termo muito utilizado, sendo definido como o “comportamento em uso de um edifício e seus 

sistemas” (ABNT, 2013). 

O desempenho das edificações não é um conceito novo e ao longo da história incorporou 

diversos atributos, que vão além de estéticos ou puramente técnicos: também dizem respeito a 

aspectos sociais e comportamentais dos usuários, a questões cognitivas e psicológicas, sendo 

também associado a questões de sustentabilidade (BRÍGITTE, 2013). Embora sempre tenha 

sido uma questão considerada em projeto, o interesse pelo tema apresentou grande crescimento 

em virtude do desenvolvimento tecnológico, das mudanças culturais, e da “emergência da 

sustentabilidade como uma questão essencial de projeto” (ANDRADE, 2012).   

Tratando-se especificamente do desempenho térmico, este está relacionado à adequação do 

sistema de fechamento da edificação, a um sistema eficiente de ventilação, resfriamento ou 

aquecimento, por meio de um projeto arquitetônico adequado às variáveis climáticas locais, 

como temperatura, umidade, velocidade do ar, direção predominante dos ventos e a radiação 

solar incidente (VIANA, 2018). Assim, a avaliação do desempenho térmico de edificações 

consiste em verificar se as condições internas do ambiente são satisfatórias quanto às condições 

de conforto térmico proporcionadas a seus usuários (AKUTSU, 1998).  

Nesse sentido, a avaliação do desempenho térmico de uma edificação pode ser realizada tanto 

na fase de projeto, quanto depois de sua construção. Tratando-se da edificação já construída, a 

avaliação pode se realizar por meio de medições in loco das variáveis representativas ao 

desempenho, buscando corrigir problemas na construção. Quando em fase de projeto, a 

avaliação pode ser realizada por meio de simulação computacional. Neste caso, pode-se prever 

o comportamento térmico do edifício antes de sua construção, eliminando a necessidade de 

futuras intervenções e/ou uso de equipamentos de condicionamento de ar.  
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3.2 Normas de desempenho 

Em cada país, o emprego do conceito de desempenho adquiriu características próprias, a partir 

da elaboração de normas e códigos de obras específicos. No Brasil, o conceito de desempenho 

foi inicialmente apresentado ao meio acadêmico na década de 1970, apresentando grande 

evolução nas décadas que se seguem, principalmente por meio de trabalhos realizados pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para o banco Nacional de Habitação (BNH) e 

posteriormente para a Caixa Econômica Federal (CEF), sua sucessora, cujas iniciativas de apoio 

à pesquisa resultaram na elaboração das normas de desempenho: NBR 15.220 e NBR 15.575 

(BRÍGITTE, 2013). Ambas as normas visam obter uma edificação com qualidade, atendendo 

às exigências de conforto de seus usuários. 

a) NBR 15.220  

Publicada em 2005, a norma NBR 15220 (ABNT, 2005) apresenta recomendações quanto ao 

desempenho térmico de edificações unifamiliares de interesse social de até três pavimentos. Ela 

estabelece um zoneamento bioclimático, onde o território brasileiro é divido em 8 zonas 

relativamente homogêneas quanto ao clima, conforme indicado na Figura 18. Para cada uma 

dessas zonas, são apresentadas um conjunto de recomendações e estratégias de construção, que 

visam otimizar o desempenho térmico das habitações por meio de uma melhor adequação 

climática (ABNT, 2005). No entanto, esta norma não dispõe sobre procedimentos para 

avaliação do desempenho térmico, apenas aponta que esta pode ser elaborada por meio de 

medições in loco ou via simulações computacionais.  
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Figura 18 - Zoneamento bioclimático brasileiro 

 

Fonte: NBR 15.220 (ABNT, 2005). 

 

b) NBR 15.575 

A norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) é responsável por inserir o fator qualidade aos edifícios, 

trazendo à tona preocupações como a expectativa de vida útil, o desempenho, a manutenção, a 

eficiência, a sustentabilidade e, embora avalie os requisitos em relação a um desempenho 

mínimo, ainda “constitui um marco na tentativa de romper com o arcabouço normativo 

prescritivo” (BRÍGITTE, 2013). Ela se aplica a todas as edificações, associando a qualidade 

dos produtos ao resultado que eles conferem ao usuário, além de apresentar instruções e 

procedimentos para a avaliação do desempenho térmico das edificações.   
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Desde os primeiros estudos voltados à publicação da norma NBR 15.575, esta tem sido pauta 

de intensas discussões entre os diversos segmentos da indústria da construção civil. Em 2007, 

foi disponibilizada a primeira edição da norma, para consulta pública, visando sua publicação 

no ano seguinte. No entanto, devido a inúmeros julgamentos acerca de correções e 

aperfeiçoamentos, a norma passou por revisões, tendo sido publicada apenas em julho de 2013, 

agregando em seu conteúdo uma extensa relação de normas já existentes e relacionadas ao tema. 

A incorporação de suas recomendações tem ocorrido de forma lenta e gradual, no entanto o 

setor da construção vive uma maior tomada de consciência sobre seu conteúdo, buscando 

adequar-se às suas especificidades (ASBEA, 2015). Nesse sentido, a busca por um melhor 

desempenho passou a ser considerado como um atributo de qualquer bom projeto.  

Para a realização das simulações computacionais, um dos métodos de avaliação do desempenho 

térmico estabelecidos, a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) estabelece algumas diretrizes 

visando sua padronização: (1) Na composição de materiais, deve-se utilizar dados das 

propriedades termofísicas dos materiais e/ou componentes de construção; (2) A avaliação deve 

ser feita para um dia típico de projeto6, de verão e de inverno, utilizando-se os dados climáticos 

referentes à região de implantação da edificação, definidas na norma; (3) A habitação deve ser 

considerada como um todo, sendo cada ambiente uma zona térmica; (4) Para edifícios 

habitacionais ou edifícios multiuso devem ser selecionados unidades representativas que 

apresentem as condições mais desfavoráveis, como a edificação com o maior número de 

paredes expostas ou, em caso de um edifício multiuso, a unidade do último andar, com cobertura 

exposta; (5) Todos os recintos devem ser simulados considerando as trocas térmicas entre os 

ambientes, devendo-se avaliar os resultados dos recintos de maior permanência (dormitórios e 

sala);  (6) Na entrada de dados, deve-se considerar que recintos adjacentes a outras habitações, 

apresentam a mesma condição térmica do ambiente a ser simulado; (7) A orientação da 

edificação deve estar em conformidade com sua implantação, do contrário o edifício deve ser 

posicionado de forma que apresente a condição mais crítica do ponto de vista térmico. Neste 

caso, recomenda-se que pelo menos uma janela do dormitório ou sala esteja exposta para o 

oeste no verão e, no inverno, para sul; (8) Considerar que as paredes expostas e as janelas estão 

desobstruídas, ou seja, sem a presença de edificações ou vegetação nas proximidades que 

 
6 Dia típico de projeto é definido como uma dia real, caracterizado pelas seguintes variáveis climáticas: temperatura 

do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar incidente em superfície horizontal, para o dia 

mais quente do ano (dia típico de verão) e para o dia mais frio do ano (dia típico de inverno), segundo a média do 

período dos últimos 10 anos.   
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modifiquem a incidência de sol e/ou vento. (9) Adotar uma taxa de ventilação do ambiente de 

1ren/h (renovações de ar por hora); (10) A absortância à radiação solar das superfícies expostas 

deve ser definida conforme a cor prevista em projeto. Para as paredes recomenda-se: cor clara: 

α = 0,3; cor média: α = 0,5 e cor escura: α = 0,7; e (11) O edifício que não atender aos critérios 

estabelecidos para o verão, deve apresentar modificações no projeto para aumentar o 

sombreamento das janelas e/ou a taxa de ventilação dos ambientes para 5ren/h . 

A norma estabelece requisitos mínimos de desempenho (M), os quais devem ser atendidos: para 

as condições de verão, o valor máximo diário da temperatura do ar no interior dos ambientes 

de maior permanência, deve ser menor ou igual ao valor máximo da temperatura do ar externo, 

enquanto para as condições de inverno, o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior 

dos ambientes de maior permanência deve ser sempre maior ou igual à temperatura do ar 

externa mínima acrescida de 3°C. Nas Tabelas 1 e 2, estão indicadas os critérios de avaliação 

para as condições de verão e inverno, respectivamente. No entanto, a norma também estabelece 

os níveis intermediário (I) e superior (S) de desempenho, os quais podem ser alcançados com a 

melhoria da qualidade da habitação (ABNT, 2013).  

Tabela 1 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 

Critério 

Zonas 1 a 7 Zona 8 

M Ti,máx  ≤ Te,máx Ti,máx  ≤ Te,máx 

I Ti,máx  ≤ (Te, máx – 2°C) Ti,máx  ≤ (Te, máx – 1°C) 

S Ti,máx  ≤ (Te, máx – 4°C) Ti,máx  ≤ (Te, máx – 2°C) e  Ti,máx  ≤ (Te, máx + 1°C) 

Ti,máx  é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius; 

Te,máx  é o valor máximo diário da temperatura do ar no exterior da edificação, em graus Celsius; 

Ti,min  é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius; 

Te,min  é o valor mínimo diário da temperatura do ar no exterior da edificação, em graus Celsius. 

NOTA Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3: 2005. 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 
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Tabela 2 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 

Critério 

Zonas 1 a 5 Zona 6, 7 e 8 

M Ti,min  ≥ (Te,min + 3°C) 

Nestas zonas, este critério não precisa ser verificado I Ti,min  ≥ (Te,min + 5°C) 

S Ti,min  ≥ (Te,min + 7°C) 

Ti,min  é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius; 

Te,min  é o valor mínimo diário da temperatura do ar no exterior da edificação, em graus Celsius. 

NOTA Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3: 2005. 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

 

3.3 Simulação numérica de edificações  

Delbin (2006) escreve “Se definirmos o projeto como o ato de tomar decisões acerca de algo 

que ainda não existe, e que um modelo do objeto pode apoiar esse processo. Devemos, então, 

simular o objeto (...) até que se possa confiar no seu resultado final antes de construí-lo”. Nesse 

sentido, com o avanço progressivo dos recursos computacionais, ainda na década de 1970, as 

ferramentas de simulação e avaliação do desempenho surgem da intenção de entender e analisar 

todo o comportamento do edifício. Por meio desses programas, tornou-se possível avaliar o 

desempenho térmico e energético das edificações para diferentes alternativas de projeto (opções 

de desenho arquitetônico, componentes de construção, sistemas de iluminação ou sistemas de 

condicionamento de ar) estimando-se o consumo de energia, seu custo e até mesmo o impacto 

ambiental provocado, antes mesmo de sua execução (MENDES et al., 2005).  

As ferramentas utilizadas nas simulações do comportamento térmico de um edifício utilizam 

modelos matemáticos complexos, capazes de simular no interior dos ambientes o efeito do 

armazenamento térmico e das trocas de calor que ali ocorrem (convecção e radiação). Esses 

programas foram desenvolvidos em razão do grande número de variáveis envolvidas na 

simulação energética de um ambiente construído (PINTO, 2000). Como exemplo, têm-se o 

programa EnergyPlus, utilizado para as análises deste trabalho.  

Gratuito e internacionalmente conhecido, o EnergyPlus é um software de análise energética e 

simulação térmica, que permite desenvolver estudos para a melhoria da eficiência energética 

de uma habitação existente, ou em fase de projeto. Desenvolvido pelo Departamento de Energia 

dos Estados Unidos, o EnergyPlus surgiu da fusão dos programas BLAST e DOE-2. Sua criação 
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está relacionada à necessidade de melhoria de seus predecessores, os quais eram escritos em 

uma linguagem computacional complexa, tornando difícil sua manutenção e suporte 

(SILVEIRA, 2014).  

O programa permite grande flexibilidade nas análises e maior precisão na simulação de 

ambientes condicionados naturalmente. A partir dos dados inseridos, acerca das características 

da edificação (componentes de construção, padrões de uso, dados climáticos), o EnergyPlus 

permite examinar aspectos da ventilação natural e forçada, sistemas de iluminação, sistemas de 

aquecimento e resfriamento, além de prever os índices de consumo energético e de conforto 

térmico nos ambientes internos das edificações (SILVA 2010; SILVEIRA, 2014; VIANA 

2018). Na Figura 19, apresenta-se uma imagem do editor de dados de entrada do programa.  

Figura 19 - Interface do programa EnergyPlus 

 

Fonte: DOE, 2019.  

O EnergyPlus também permite considerar os efeitos da umidade relativa do ar, disponibilizando 

modelos de transferência de calor e massa que consideram a adsorção e dessorção de umidade 

(DOE, 2019), como é caso do modelo HAMT (Combined Heat and Moisture Transfer Model), 

utilizado nesta pesquisa.  
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O HAMT é um componente do EnergyPlus, que se baseia na transferência de calor e de 

umidade. Por meio de elementos finitos, simula o movimento e o armazenamento de calor e de 

umidade nas superfícies de e para o meio externo e interno simultaneamente. O modelo também 

fornece perfis de temperatura e umidades através de paredes compósitas de edifícios, além de 

ajudar a identificar regiões com alto teor de umidade superficial (DOE, 2019). 

As equações utilizadas pelo modelo, extraídas de Künzel (1995), são derivadas de equações de 

equilíbrio de calor e de umidade (equações (1) e (2)), descrevendo um modelo teórico de 

transferência de calor e de umidade através de um material (DOE, 2019).   

 
𝜕𝐻

𝜕𝑇
 
∂T

∂t
=  

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +  ℎ𝑣

𝜕

𝜕𝑥
(

𝛿

𝜇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)  (1) 

Os três termos na equação (1) descrevem o armazenamento, transporte e geração de calor, 

respectivamente, onde: 

∂H/ ∂T= capacidade de armazenamento de calor, dependente da umidade (J/m3.C); 

T = temperatura (oC); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

kw = condutividade térmica, dependente da umidade (W/m.C); 

hv = entalpia de evaporação da água (=2.489.000 J/kg); 

δ = coeficiente de difusão de vapor no ar (kg/m.s.Pa); 

μ = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade (adimensional). 

 
𝜕𝑤

𝜕𝜙
 
∂𝜙

∂t
=  

𝜕

𝜕𝑥
(𝐷𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥
) +  

𝜕

𝜕𝑥
(

𝛿

𝜇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)  (2) 

Os três termos na equação (2) descrevem o armazenamento de umidade, transporte de umidade 

líquida e transporte de vapor, respectivamente, onde: 

∂w/∂ϕ = capacidade de armazenamento de umidade, dependente da umidade (kg/m3); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

Dw
 = coeficiente de transporte de líquido (m2/s); 

δ = coeficiente de difusão de vapor no ar (kg/m.s.Pa); 

μ = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade (adimensional); 

T = temperatura (oC). 
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Calcula-se o coeficiente de difusão de vapor no ar, usado em ambas equações (1) e (2) por meio 

da expressão (3), também extraída de Künzel (1995):  

 𝛿 =
(2 𝑥 10−7 x (T + 273,15)0,81)

𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡
    (3) 

onde: 

T = temperatura (oC); 

Pambient = pressão atmosférica local (Pa). 

A capacidade de armazenamento de calor depende do teor de umidade (w) do material é 

expressa pela equação (4): 

 
𝜕𝐻

𝜕𝑇
= (𝑐𝜌 +  𝑐𝑤𝑤)  (4) 

onde: 

c = capacidade de calor específico do material seco (J/kg.C);  

ρ = densidade do material (kg/m3); 

cw = capacidade de calor específico da água (=4.810 J/kg.oC a 20oC); 

w = teor de umidade do material (kg.kg-1). 

Os itens a seguir descrevem como as equações apresentadas anteriormente são utilizadas no 

modelo HAMT. 

a) Superfícies, camadas de material e células 

Cada superfície, composta por várias camadas formadas por quaisquer combinação de 

materiais, é dividida nos seus materiais constituintes e depois em células em relação a sua 

profundidade. O modelo HAMT gera no máximo dez células por material com larguras mais 

finas próximas às bordas, visto que nessas regiões maiores mudanças são esperadas e os 

detalhes são necessários.  

b) Transferência de calor  

A equação (1) é reescrita de maneira a descrever o armazenamento e a transferência de calor 

por meio da i-ésima célula em uma superfície: 
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 (𝑐𝑖𝜌𝑖 +  𝑐𝑤𝑤𝑖)∆𝑉𝑖

𝑇𝑖
𝑝+1 −  𝑇𝑖

𝑝

∆𝑡
=  ∑ 𝑘𝑖𝑗

𝑤𝐴𝑖𝑗

𝑗

𝑇𝑖
𝑝+1 − 𝑇𝑖

𝑝+1

𝑥𝑖𝑗
+  ∑ ℎ𝑣

𝛿𝑖𝑗

𝜇𝑖𝑗
𝐴𝑖𝑗

𝑝𝑗
𝑝+1 − 𝑝𝑖

𝑝+1

𝑥𝑖𝑗
𝑗

  (5) 

onde: 

ci = capacidade de calor específico do material seco da i-ésima célula (J/kg.C);  

ρi = densidade do material da i-ésima célula (kg/m3); 

cw = capacidade de calor específico da água (=4.810 J/kg.oC a 20oC); 

wi = teor de umidade do material da i-ésima célula (kg.kg-1); 

∆Vi = volume da i-ésima célula (m3); 

Ti
 p = temperatura na presente simulação da i-ésima célula (oC); 

Ti
 p+1 = temperatura na simulação seguinte da i-ésima célula (oC); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

kij
w = condutividade térmica, dependente da umidade, da i-ésima e j-ésima células 

(W/m.C); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2); 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m); 

hv = entalpia de evaporação da água (=2.489.000 J/kg); 

δij = coeficiente de difusão de vapor no ar da i-ésima e j-ésima células (kg/m.s.Pa) 

μij = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade, da i-ésima e j-ésima 

células (adimensional). 

pj
 p = porosidade do material na presente simulação da j-ésima célula (m3/m3); 

pj
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da j-ésima célula (m3/m3). 

 

No caso unidimensional, existem apenas duas células adjacentes. Assim, o calor gerado pela 

vaporização pode ser calculado separadamente (equação (6)): 

 𝑞𝑖
𝑣 =  ∑ ℎ𝑣

𝛿𝑖𝑗

𝜇𝑖𝑗
𝐴𝑖𝑗

𝑝𝑗
𝑝+1 − 𝑝𝑖

𝑝+1

𝑥𝑖𝑗
𝑗

  (6) 

onde: 

qi
v = calor devido a vaporização (W);  

hv = entalpia de evaporação da água (=2.489.000 J/kg); 
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δij = coeficiente de difusão de vapor no ar da i-ésima e j-ésima células (kg/m.s.Pa); 

μij = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade, da i-ésima e j-ésima 

células (adimensional); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2); 

pj
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da j-ésima célula (m3/m3); 

pi
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da i-ésima célula (m3/m3); 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m). 

Rearranjando a equação (6) e incluindo outras fontes de calor no cálculo, como a radiação de 

outras superfícies (qi
adds), tem-se a temperatura em uma célula para a próxima simulação, 

conforme mostrado na equação (7): 

 

 𝑇𝑖
𝑝+1 =  

∑
𝑇𝑗

𝑝+1

𝑅𝑖𝑗
ℎ +  𝑞𝑖

𝑣 +  𝑞𝑖
𝑎𝑑𝑑𝑠 +  𝐶𝑖

ℎ 𝑇𝑖
𝑝

∆𝑡𝑗

𝐶𝑖
ℎ

∆𝜏 + ∑
1

𝑅𝑖𝑗
ℎ𝑗

  (71) 

onde: 

Tj
 p+1 = temperatura na simulação seguinte da j-ésima célula (oC); 

qi
v = calor devido a vaporização na i-ésima célula (W); 

qi
adds = calor devido a fontes adicionais na i-ésima célula (W); 

Ti
 p = temperatura na presente simulação da i-ésima célula (oC); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

Ci
 h = capacitância térmica da célula i (J/C); 

Rij
 h = resistência térmica entre as células i e j (C/W); 

E ainda Ci
h e Rij

h são dados pelas expressões (8) e (9): 

 𝐶𝑖
ℎ = (𝑐𝑖𝜌𝑖 +  𝑐𝑤𝑤𝑖)∆𝑉𝑖  (8) 

onde: 

ci = capacidade de calor específico do material seco da i-ésima célula (J/kg.C);  

ρi = densidade do material da i-ésima célula (kg/m3); 

cw = capacidade de calor específico da água (=4.810 J/kg.oC a 20oC); 
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wi = teor de umidade do material da i-ésima célula (kg.kg-1); 

∆Vi = volume da i-ésima célula (m3). 

 𝑅𝑖𝑗
ℎ =  

𝑥𝑖𝑗

𝑘𝑖𝑗𝐴𝑖𝑗
  (9) 

onde: 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m); 

kij = condutividade térmica da i-ésima e j-ésima células (W/m.C); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2). 

A equação (7) pode ser resolvida por meio da técnica de iteração Gauss-Seidel. A temperatura 

da i-ésima célula é calculada enquanto as temperaturas das j-ésimas células são mantidas o mais 

atualizadas possível. A iteração é interrompida quando a diferença máxima entre dois cálculos 

consecutivos é menor que 0,002oC em todas as células.  

c) Teor de umidade (w) 

O teor de umidade é necessário para o cálculo da transferência de calor através da célula, pois 

afeta a resistência térmica e a capacitância térmica. A isoterma de adsorção relaciona o teor de 

umidade (w) e a umidade relativa de cada material, e dados deste são inseridos no EnergyPlus. 

O HAMT, por meio da interpolação dos dados de entrada obtêm o teor de umidade do material 

para qualquer valor de umidade relativa. 

d) Porosidade (P) 

A porosidade é um variável de entrada do modelo HAMT, sendo definida como a fração 

máxima do material, por volume, que pode ser preenchida pela umidade. É usada para calcular 

o ponto máximo na curva isotérmica de adsorção.  

e) Condutividade térmica, dependente de w (kw) 

A condutividade térmica é determinada pela interpolação de dados de condutividade térmica 

por teor de umidade do material, inseridos no EnergyPlus como dados de entrada para a 

simulação. O teor de umidade é determinado pelo isoterma de adsorção. 
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f) Coeficiente de difusão de umidade, dependente de w  

O coeficiente de difusão é determinado pela interpolação de dados relativos ao coeficiente de 

difusão de umidade por teor de umidade do material, inseridos no EnergyPlus como dados de 

entrada para a simulação. Uma interpolação linear simples é utilizada para obter a 

condutividade térmica entre pontos de medição. 

g) Transferência de umidade 

A umidade, assim como o calor, é transportada através dos materiais no estado líquido ou de 

vapor. A movimentação no estado líquido ocorre por diferenças de umidade relativa, enquanto 

transferências de vapor ocorrem por diferenças de pressão de vapor. Materiais também têm 

capacidade para absorver umidade. 

A equação (2) pode ser reescrita para uma célula discreta em um material contínuo, conforme 

mostrado na equação (10): 

 
𝑑𝑤

𝑑𝜙𝑖
∆𝑉𝑖

𝜙𝑖
𝑝+1 −  𝜙𝑖

𝑝

∆𝑡
=  ∑ 𝑘𝑖𝑗𝐴𝑖𝑗

𝑗

𝜙𝑗
𝑝+1 −  𝜙𝑖

𝑝+1

𝑥𝑖𝑗
+  ∑

𝛿𝑖𝑗

𝜇𝑖𝑗
𝐴𝑖𝑗

𝑝𝑗
𝑝+1 − 𝑝𝑖

𝑝+1

𝑥𝑖𝑗
𝑗

  (10) 

onde: 

dw/dϕi = capacidade de armazenamento de umidade da i-ésima célula, dependente da 

umidade (kg/m3);  

∆Vi = volume da i-ésima célula (m3); 

ϕi
 p+1 = umidade relativa na simulação seguinte da i-ésima célula (%); 

ϕi
 p = umidade relativa na presente simulação da i-ésima célula (%); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

kij = condutividade térmica da i-ésima e j-ésima células (W/m.C); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2); 

ϕj
 p+1 = umidade relativa na simulação seguinte da j-ésima célula (%); 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m); 

δij = coeficiente de difusão de vapor no ar da i-ésima e j-ésima células (kg/m.s.Pa); 

μij = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade, da i-ésima e j-ésima 

células (adimensional); 

pj
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da j-ésima célula (m3/m3); 
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pi
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da i-ésima célula (m3/m3). 

 

A equação (10) pode ser reajustada para fornecer a umidade relativa da i-ésima célula na 

próxima etapa de simulação (equação (11)): 

 

 𝜙𝑖
𝑝+1 =  

∑
𝜙𝑗

𝑝+1

𝑅𝑖𝑗
𝑤 +  ∑

𝑝𝑖
𝑝+1

𝑅𝑖𝑗
𝑣𝑗 +  𝐶𝑖

𝑤 𝜙𝑖
𝑝

∆𝑡𝑗

𝐶𝑖
𝑤

∆𝜏 + ∑
1

𝑅𝑖𝑗
𝑤𝑗 +  ∑

𝑝𝑖
𝑠𝑎𝑡

𝑅𝑖𝑗
𝑣𝑗

  (11) 

onde: 

ϕi
 p+1 = umidade relativa na simulação seguinte da i-ésima célula (%); 

ϕj
 p+1 = umidade relativa na simulação seguinte da j-ésima célula (%); 

Rij
w = resistência à umidade líquida entre a i-ésima e j-ésima células (s/kg); 

pi
 p+1 = porosidade do material na simulação seguinte da i-ésima célula (m3/m3); 

Rij
v = resistência ao vapor entre a i-ésima e j-ésima células (s/kg); 

Ci
w = capacitância de umidade da i-ésima célula (kg); 

ϕi
 p = umidade relativa na presente simulação da i-ésima célula (%); 

∆t = tempo de simulação entre cálculos (s); 

pi
sat = porosidade de saturação do material na presente simulação da i-ésima célula 

(m3/m3). 

A capacitância de umidade da i-ésima célula é dada pela equação (12): 

 𝐶𝑖
𝑤 =  

dw

d𝜙𝑖
∆𝑉𝑖  

 (12) 

onde: 

dw/dϕi = capacidade de armazenamento de umidade da i-ésima célula, dependente da 

umidade (kg/m3);  

∆Vi = volume da i-ésima célula (m3). 

A resistência à umidade líquida entre a i-ésima e j-ésima células é (equação (13)): 
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𝑅𝑖𝑗

𝑤 =  
𝑥𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗
𝑤 𝑑𝑤

𝑑𝜙

 
 (13) 

onde: 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2);  

Dij
w = coeficiente de transporte líquido entre a i-ésima e j-ésima células (m2/s); 

dw/dϕ = capacidade de armazenamento de umidade, dependente da umidade (kg/m3). 

A resistência ao vapor entre a i-ésima e j-ésima células é (equação (14)): 

 𝑅𝑖𝑗
𝑣 =  

𝜇𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗𝛿𝑖𝑗
    (14) 

onde: 

μij = fator de resistência à difusão de vapor, dependente da umidade, da i-ésima e j-ésima 

células (adimensional); 

xij = distância entre a i-ésima e j-ésima células (m); 

Aij = área da superfície de contato da i-ésima e j-ésima células (m2);  

δij = coeficiente de difusão de vapor no ar da i-ésima e j-ésima células (kg/m.s.Pa). 

h) Coeficiente de transporte líquido (Dw) 

O coeficiente de transporte líquido é inserido como uma série de dados de densidades de 

umidade e coeficientes de transporte líquido. Existem dois tipos diferentes de coeficiente, um 

para sucção, onde a superfície está molhada devido à chuva, e um para redistribuição, onde a 

superfície não se encontra mais molhada.  

i) Capacidade de armazenamento de umidade, dependente de w (dw/dϕ) 

É o gradiente de umidade do isoterma de adsorção na umidade relativa do material. 

j) Transferência de calor convectiva 

Os coeficientes internos e externos de transferência de calor são usados para calcular a 

resistência térmica da camada limite entre o ar da zona e a superfície da superfície. Podem ser 

fornecidos pelo usuário, caso contrário, os valores dinâmicos são calculados. 
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k) Transferência de calor evaporativa 

Os coeficientes internos e externos de transferência de vapor são usados para calcular a 

resistência à transferência de vapor da camada limite entre o ar da zona e a superfície da 

superfície. Da mesma forma, podem ser fornecidos pelo usuário, caso contrário, os valores 

dinâmicos são calculados. 

l) Teor de umidade inicial  

Em alguns materiais de construção, o teor de umidade pode demandar muito tempo para entrar 

em equilíbrio com o ambiente, sendo necessário definir valores iniciais ou típicos de teor de 

umidade para cada material a ser utilizado no início da simulação. 

3.4 Síntese do capítulo  

As normas brasileiras determinam que as edificações devem atender a requisitos mínimos de 

desempenho, avaliados por meio de medições in loco ou por meio de simulação computacional. 

Dentre as diversas ferramentas disponíveis para a realização das simulações computacionais, o 

programa EnergyPlus, utilizado neste trabalho, possibilita grande flexibilidade de análises e 

garante precisão dos resultados, permitindo considerar aspectos como a transferência de calor 

e umidade através da envoltória da edificação. Assim, no próximo capítulo, são apresentados 

os parâmetros empregados para a realização das simulações computacionais de desempenho 

térmico.    
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4 MATERIAS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho são realizadas simulações computacionais do 

comportamento termoenergético de um edifício habitacional multifamiliar, utilizando-se o 

programa EnergyPlus (versão 9.0.1), incluindo também o modelo HAMT, que considera a 

transferência de umidade através da envoltória da edificação. A simulação computacional é 

realizada para verificar a influência de estratégias de projeto que visam melhorar o desempenho 

térmico das edificações, de modo a proporcionar conforto térmico adequado aos usuários. Neste 

caso, verifica-se a utilização da vegetação como elemento de fachada nas tipologias de parede 

verde direta e parede verde indireta.  

4.1 Modelo analisado 

O modelo simulado numericamente via EnergyPlus corresponde a um projeto padrão de 

habitação de interesse social multifamiliar, inserido no Programa do Governo Federal Minha 

Casa Minha Vida (MCMV). Especificamente tratando das edificações multifamiliares, o 

programa MCMV prevê área máxima de 42m² para cada unidade habitacional, que devem 

dispor de dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Os prédios devem ter 

quatro pavimentos com dezesseis apartamentos por bloco, com possibilidade de ampliação para 

cinco pavimentos com vinte apartamentos. As especificações também preveem piso cerâmico 

na cozinha e no banheiro, laje de concreto, janelas de ferro ou alumínio, portas de madeira e 

pé-direito mínimo de 2,20m para cozinha e banheiro e 2,40m no restante do imóvel.  

Baseado nestes parâmetros, o modelo proposto para a análise é apresentado na Figura 20. Como 

se pode observar, trata-se de uma planta do tipo “H”, comumente utilizada neste tipo de 

habitação. Os quatro andares seguem o mesmo “pavimento-tipo", apresentando quatro 

apartamentos por andar. Cada unidade habitacional apresenta uma área total de 39,57m², como 

apresentado no quadro de áreas (Tabela 3). 
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Figura 20 - Planta baixa do modelo proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 3 - Quadro de áreas da unidade habitacional 

Zona Térmica Ambiente Dimensões Pé-direito Área do Piso 

1 Quarto 1 3,40 m x 2,40 m 2,40 m 8,16 m² 

2 Banheiro 1,20 m x 2,55 m 2,40 m 2,70 m² 

3 Cozinha/Serviço 3,90 m x 1,70 m  2,40 m 6,63 m² 

4 Sala  4,14 m x 3,05 m 2,40 m 14,64 m² 

5 Quarto 2 3,10 m x 2,40 m 2,40 m 7,44 m² 

   TOTAL: 39,57m² 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a realização das simulações uma camada de vegetação foi inserida às paredes externas aos 

quartos, como ilustrado na Figura 21. Considerando cada cômodo como uma zona térmica a ser 

simulada no EnergyPlus, cada unidade habitacional compõem-se de cinco zonas térmicas: duas 

zonas constituídas pelos quartos, uma zona para a sala, uma zona para o banheiro e uma zona 

para cozinha (conjugada à área de serviço). 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP 
73 

Figura 21 - Planta da unidade habitacional e distribuição das zonas térmicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Dados climáticos de referência 

Para a avaliação do desempenho térmico da edificação são consideradas as condições climáticas  

das oito zonas bioclimáticas Brasileiras, previstas na norma NBR 15.220 (ANBT, 2005), a qual 

fornece informações sobre a localização geográfica de algumas cidades e seus respectivos dados 

climáticos correspondentes aos dias típicos de verão e inverno.  

Assim, a simulação é realizada considerando uma cidade representativa de cada uma das oito 

Zonas Bioclimáticas, sugeridas pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005), conforme mostrado na 

Tabela 4. O estudo é feito para os dias típicos de verão e inverno como estabelecido pela norma 

NBR 15.575 (ABNT, 2013), Tabelas 5 e 6. Os dados climáticos utilizados foram retirados da 

própria norma de desempenho NBR 15.575 (ABNT, 2013), ou gerados a partir da base de dados 

fornecidos pelo INMET (2012) e pelo CPTEC (2009). 
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Tabela 4 - Zonas bioclimáticas e respectivas cidades simuladas 

ZONA BIOCLIMÁTICA Latitude Longitude Altitude 

1 Curitiba (PR) S 25° 42' W 49° 27' 924 m 

2 São Lourenço (MG) S 22° 10' W 45° 01' 953 m 

3 São Paulo (SP) S 23° 50' W 46° 62' 792 m 

4 Brasília (DF) S 15° 78' W 47° 93' 1.160 m 

5 Vitória da Conquista (BA) S 14° 88' W 40° 79' 875 m 

6 Campo Grande (MS) S 20° 45'’ W 54° 62' 530 m 

7 Cuiabá (MT) S 15° 55' W 56° 12' 151 m 

8 Manaus (AM) S 3° 13' W 60° 02' 72 m 
 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013) 

 

Tabela 5 - Dados de dias típicos de verão das cidades simuladas 

ZONA BIOCLIMÁTICA 
Te,máx 

diária (°C) 

Amplitude diária 

de temperatura (ºC) 

Te, bulbo 

úmido (ºC) 

Radiação solar 

(Wh/m2) 

Nebulosidade 

(décimos) 

1 Curitiba (PR) 31,4 10,2 21,3 4.988 8 

2 São Lourenço (MG) 31,8 11,7 21,6 5.307 8 

3 São Paulo (SP) 31,9 9,2 21,3 5.180 6 

4 Brasília (DF) 31,2 12,5 20,9 4.625 4 

5 Vitória da Conquista (BA) 31,7 10,3 21 5.030 8 

6 Campo Grande (MS) 33,6 10 23,6 5.481 6 

7 Cuiabá (MT) 37,8 12,4 24,8 4.972 6 

8 Manaus (AM) 34,9 9,1 26,4 5.177 7 
 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013); CPTEC, 2009; INMET, 2012. 
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Tabela 6 - Dados de dias típicos de inverno das cidades simuladas 

ZONA BIOCLIMÁTICA 
Te,máx 

diária (°C) 

Amplitude diária 

de temperatura (ºC) 

Te, bulbo 

úmido (ºC) 

Radiação solar 

(Wh/m2) 

Nebulosidade 

(décimos) 

1 Curitiba (PR) 0,7 11,6 11 3.211 6 

2 São Lourenço (MG) 2,6 16,6 14 3.595 7 

3 São Paulo (SP) 6,2 10 13,4 4.418 6 

4 Brasília (DF) 10 12,2 14,8 4.246 3 

5 Vitória da Conquista (BA) 10,7 9,7 15,1 4.110 7 

6 Campo Grande (MS) 13,7 11,5 17,3 4.250 4 

7 Cuiabá (MT) 11,4 14,3 20,1 4.163 4 

8 Manaus (AM) 21,4 7,9 25 4.523 7 
 

Fonte: NBR 15.575 (ABNT, 2013); CPTEC, 2009; INMET, 2012. 

 

4.3 Caracterização dos materiais utilizados  

Para o fechamento da edificação adotou-se a alvenaria convencional em tijolos cerâmicos, 

por constituir um método de construção amplamente utilizado no Brasil. Enquanto os demais 

materiais de fechamento seguiram as especificações do MCMV, que prevê a utilização do 

piso cerâmico, laje de concreto, janelas de ferro ou alumínio e portas de madeira.   

Para o fechamento superior da edificação, foi considerada uma camada de impermeabilização 

por meio de uma membrana betuminosa. Assim, a cobertura é composta de várias camadas, 

sendo elas: reboco, laje de concreto, reboco de regularização, impermeabilização (membrana) 

e reboco. Na Figura 22, apresenta-se o esquema da cobertura.  

Figura 22 - Esquema da cobertura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 7 são apresentados as propriedades termofísicas dos materiais utilizados neste 

estudo, as quais são retiradas da norma NBR 15.220 (ABNT, 2005), da base de dados de 

materiais do EnergyPlus e de Yoshimi e Altan  (2011). Para a simulação incluindo o modelo 

HAMT, as propriedades higrotérmicas dos materiais utilizados foram retiradas do programa 

de simulações higrotérmicas WUFI (WUFI, 2019),  apresentadas no Apêndice A deste 

trabalho.  

Tabela 7 - Características termofísicas dos materiais utilizados 

MATERIAL Espessura 
Condutividade 

Térmica (W/m.K) 

Densidade 

(kg/m³) 

Calor específico 

(J/kg.K) 

Absortância 

Térmica 

Absortância 

Solar 

1. Reboco 0,02 1,15 1.800 1.000 0,3 0,3 

2. Bloco Cerâmico 0,09 0,7 1.000 920 0,3 0,3 

3. Piso Cerâmico 0,0127 0,9 1.600 920 0,3 0,3 

4. Compensado 0,035 0,15 530 2.300 0,9 0,7 

5. Concreto 0,1 1,75 2.200 1.000 0,6 0,6 

6. M. Betuminosa 0,004 0,23 1.000 1.460 0,7 0,7 

7. Regularização 0,01 1,15 1.800 1.000 0,3 0,3 

8. Vegetação 0,001 0,002 0,4 2.800 0,2 0,2 

Fonte: Adaptada da NBR 15.220 (ABNT, 2005); DOE, 2019; YOSHIMI; ALTAN (2011). 

 

O vidro utilizado para a edificação simulada é escolhido a partir da base de dados do 

EnergyPlus, e suas propriedades termofísicas estão indicadas na Tabela 8.  

Tabela 8 - Propriedades Termofísicas do vidro utilizado no fechamento da edificação 

  MATERIAL 

Propriedades Vidro Comum (3 mm) 

Espessura (m) 0,003 

Transmitância à radiação solar 0,837 

Refletância à radiação Solar  0,075 

Transmitância à luz visível   0,898 

Refletância a Luz visível   0,081 

Emissividade Espectral hemisférica 0,84 

Condutividade térmica (W/m.K) 0,9 

Fonte: DOE, 2019. 
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4.4 Parâmetros da simulação 

Para a análise da influência da parede verde no desempenho térmico da edificação, é simulado 

inicialmente um modelo base, sem a camada de vegetação. Posteriormente, buscando analisar 

e comparar o funcionamento das duas tipologias de parede verde: direta e indireta, o modelo é 

simulado adicionando-se uma camada de vegetação às paredes externas aos quartos. A camada 

de vegetação é inserida diretamente às envoltórias, no caso da parede verde direta e adotando-

se um afastamento de 20cm da fachada, para a  parede verde indireta. Na Figura 23, detalha-se 

a envoltória da edificação, para os três casos considerados.  

Figura 23 - Seção vertical da envoltória para os casos estudados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Considera-se que a tipologia de parede verde indireta funciona como uma fachada ventilada. 

Assim, para este caso a simulação é feita utilizando o componente “Surface Property: Exterior 

Natural Vented Cavity” em  conjunto com “Surface Property: Other  Side Conditions  Model”, 

que juntos permitem calcular  as trocas de calor que ocorrem no espaço entre a vegetação e a 

parede (MIZGIER; PENSO, 2016).  

Sabendo que a vegetação favorece o aumento da umidade e que esta tem grande influência na 

garantia de melhores condições térmicas para o edifício, é realizada uma nova simulação 

computacional. Neste caso, simulando-se a edificação com a camada de vegetação, utilizando 

o componente HAMT do EnergyPlus, que considera o transporte de umidade através da 

envoltória simultaneamente de/para o meio externo e interno.  
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O estudo é realizado levando-se em consideração os critérios da norma de desempenho NBR 

15.575 (ABNT, 2013), a qual estabelece que se deve desconsiderar a presença de fontes internas 

de calor na análise de desempenho térmico, uma vez que está sendo considerado apenas a 

resposta térmica da envoltória. Sendo assim, neste estudo são desconsiderados os ganhos 

internos de calor liberados pelo perfil de ocupação, equipamentos e iluminação.  

Todos os recintos da unidade habitacional são simulados, considerando as trocas térmicas e de 

massa entre os seus ambientes, observando-se as indicações da norma NBR 15.575 (ABNT, 

2013) em relação a uma taxa de ventilação constante, atribuindo-se assim a taxa de renovação 

do ar de 1ren/h e 5ren/h. No entanto, avaliam-se apenas os resultados encontrados para os 

quartos (Zonas Térmicas 1 e 5) e sala (Zona Térmica 4), por se tratarem de ambientes de 

permanência prolongada.   

O resultados obtidos para a temperatura interna são comparados entre si, e posteriormente, 

comparados aos critérios de desempenho estabelecidos pela norma NBR 15.575 (ABNT, 2013).   

Além da temperatura do ar interna, analisa-se também a temperatura superficial interna da 

parede onde foi inserida a camada de vegetação, comparando-se os valores encontrados àqueles 

referentes a mesma parede sem vegetação.  
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5 RESULTADOS 

A partir dos resultados obtidos, pode-se analisar a influência da camada verde sobre a 

envoltória, na temperatura interna da edificação. As simulações computacionais são realizadas 

paras as oito zonas bioclimáticas, mas os resultados parciais são mostrados apenas para as zonas 

bioclimáticas ZB1, ZB3 e ZB8, uma vez que constituem zonas representativas de três condições 

climáticas distintas: clima extremo de inverno, clima mediano e clima extremo de verão, 

respectivamente. Os resultados apresentados são comparações entre as temperaturas internas e 

superficiais internas da Zona Térmica 1 (Quarto), no caso base (sem presença de vegetação na 

envoltória) e nos modelos com parede verde, para as  zonas climáticas analisadas (ZB1, ZB3 e 

ZB8), considerando uma taxa de renovação do ar de 1 ren/h. Os resultados das simulações das 

demais zonas climáticas são apresentados no Apêndice B deste trabalho, e os resultados obtidos 

com taxa de renovação do ar de 5 ren/h são apresentados no Apêndice C. No Apêndice D 

apresenta-se o modelo de arquivo de simulação computacional para a tipologia parede verde 

direta utilizando o modelo HAMT para a zona climática ZB3.  

 

5.1 Parede Verde Direta 

A presença da parede verde direta propicia comportamentos parecidos no perfil de temperatura 

nas três zonas bioclimáticas consideradas. Nos Gráficos 1, 2 e 3 mostra-se a variação de 

temperatura dos modelos analisados nos dias típicos de verão para as zonas bioclimáticas ZB1, 

ZB3 e ZB8, respectivamente.  Pode-se observar que, no horário da temperatura interna mais 

crítica, em torno das 18 horas, o uso da camada de vegetação na envoltória manteve as 

temperaturas internas mais baixas se comparadas ao caso base, obtendo-se uma diminuição de 

temperatura de 0,6°C para a zona bioclimática ZB1, 0,5°C para a zona bioclimática ZB3 e 0,7°C 

para a zona bioclimática ZB8. Estes resultados já demonstram o potencial da parede verde como 

minimizador do ganho de calor da edificação, apenas como um mecanismo de sombreamento, 

barreira ao vento e isolamento térmico. No entanto, ao se considerar na simulação o efeito da 

transferência de umidade através da envoltória, utilizando o modelo HAMT, percebe-se a 

grande influência do mecanismo de evotranspiração das plantas na diminuição da temperatura 

interna. Essa diferença de temperatura pode chegar a 2°C para a zona bioclimática ZB1, 1,7°C 

para a zona bioclimática ZB3 e de até 2,4°C para a zona bioclimática ZB8.  
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No período noturno, a edificação com parede verde direta apresenta temperaturas mais amenas, 

apresentando um aumento da temperatura interna de  0,6°C para a zona bioclimática ZB1, 0,4°C 

para a zona bioclimática ZB3 e 0,5°C para a zona bioclimática ZB8, se comparado ao caso base 

por volta das 5 horas. No entanto, na simulação do modelo HAMT, obtém-se temperaturas mais 

baixas e/ou muito próximas àquelas encontradas no caso base, apresentando uma diferença de 

apenas 0,1°C para as zonas bioclimáticas ZB1 e ZB3 e de 0,6°C para a zona bioclimática ZB8.   

Gráfico 1 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

+ 0,6°C 

- 0,1°C (HAMT) 

- 0,6°C 

- 2,0°C (HAMT) 
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Gráfico 2 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 3 -  Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

+ 0,4°C 

- 0,1°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 1,7°C (HAMT) 

+ 0,5°C 

- 0,3 °C (HAMT) 

- 0,7°C 

- 2,4°C (HAMT) 
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Segundo a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013), a avaliação do desempenho térmico para o 

inverno não é necessária para as zonas bioclimáticas ZB6, ZB7 e ZB8, pois estas zonas não 

apresentam temperaturas baixas neste período, apenas uma média diária de 25°C. Logo, os 

gráficos dos resultados parciais de inverno são apresentados apenas para as zonas bioclimáticas 

ZB1 e ZB3, entre as três mostradas neste trabalho.  

Nos Gráficos 4 e 5, são apresentados os valores de temperatura interna do modelo com parede 

verde direta para o dia típico de inverno. Observa-se que os valores de temperatura do modelo 

com parede verde apresentaram temperaturas ligeiramente mais amenas no período noturno, 

com um aumento de 0,5°C para a zona bioclimática ZB1 e de 0,4°C para a zona bioclimática 

ZB3, verificado por volta das 5 horas. Utilizando o modelo HAMT, as temperaturas encontradas 

também apresentaram um pequeno aumento na temperatura interna da edificação: 0,5°C para a 

zona bioclimática ZB1 e 0,3°C para a zona bioclimática ZB3, para o mesmo horário.  

Por volta das 18 horas, horário com a temperatura interna mais alta, o modelo com parede verde  

apresentou uma diminuição da temperatura interna de 0,6°C para as zonas bioclimáticas ZB1 e 

ZB3. Enquanto na simulação com o modelo HAMT, pode-se notar uma diminuição de até 1,3°C 

para a zona bioclimática ZB1 e de 1,4°C para zona bioclimática ZB3.  
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Gráfico 4 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nos gráficos 6, 7 e 8 são apresentados a variação da temperatura superficial interna para as 

zonas bioclimáticas analisadas. Os resultados demonstram que durante o período com as 

temperaturas superficiais mais altas, entre as 15 e as 19 horas, a superfície da parede nua 

apresenta uma temperatura mais alta que a superfície da parede coberta pela vegetação, ou seja, 

o fluxo de calor transmitido pelas paredes é reduzido com a adoção da camada de vegetação. 

Para a edificação com camada verde direta, obteve-se reduções de 2,7°C para a zona 

bioclimática ZB1, 2,5°C para zona bioclimática ZB3 e 3,0°C para a zona bioclimática ZB8, 

verificadas no horário de maior temperatura interna (18 horas). Ao se considerar o efeito da 

umidade, as paredes verdes proporcionaram reduções na temperatura superficial de até 2,8°C 

para zona bioclimática ZB1, 2,6°C para a zona bioclimática ZB3 e 3,7°C para a zona 

bioclimática ZB8, para o mesmo horário.   

Durante a noite, as temperaturas superficiais do modelo com parede verde direta mantiveram-

se mais altas que o caso base, atingindo um aumento de 2,8°C para a zona bioclimática ZB1, 

2,4°C para a zona bioclimática ZB3 e 2,3°C para a zona bioclimática ZB8, por voltas das 5 

horas. Ao se utilizar o modelo HAMT, o aumento apresentado é de 1,1°C, 0,9°C e 0,5°C em 

comparação ao caso base, para as zonas bioclimáticas ZB1, ZB3 e ZB8 respectivamente.   

Gráfico 6 - Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 7 - Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 8 - Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para o dia típico de inverno, os dois casos apresentam reduções de 2,9°C e 2,4°C para a zona 

bioclimática ZB1 e de 2,5°C e 2,4°C para a zona bioclimática ZB3, para a edificação com 

parede verde direta e considerando-se o efeito da umidade, respectivamente - no horário com 

as temperaturas superficiais mais altas (às 18 horas).  

Durante o período noturno, especificamente entre meia-noite e 9 horas, as temperaturas 

encontradas para os dois modelos com parede verde são maiores que as temperaturas no caso 

base,  o que demonstra a capacidade da camada de vegetação de reduzir a perda de calor da 

edificação. Observa-se que a edificação com parede verde apresentou um aumento da 

temperatura superficial de 2,5°C para a zona bioclimática ZB1 e de 2,1°C para zona 

bioclimática ZB3, por volta das 5 horas. Considerando o efeito da umidade o aumento 

encontrado foi de 1,3°C e 1°C para as zonas bioclimáticas ZB1 e ZB3, respectivamente. Nos 

Gráficos 9 e 10, apresentam-se os valores de temperatura superficial interna para o modelo, no 

dia típico de inverno. 

Gráfico 9 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no inverno - 

ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 10 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no inverno - 

ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2 Parede Verde Indireta 

No caso da parede verde indireta, os resultados obtidos apresentam comportamentos 

semelhantes àqueles obtidos para o modelo com parede verde direta. Pode-se notar que, para o 

dia típico de verão (Gráficos 11, 12 e 13), no horário da temperatura interna mais crítica, em 

torno das 18 horas, a camada de vegetação mantém as temperaturas internas mais baixas, 

proporcionando uma redução de 0,7°C para a zona bioclimática ZB1, 0,6°C para a zona 

bioclimática ZB3 e 0,8°C para a zona bioclimática ZB8. Considerando o efeito da umidade, 

essa diferença pode chegar a 2,5°C para a zona bioclimática ZB1, 2,3°C para a zona 

bioclimática ZB3 e de  2,9°C para a zona bioclimática ZB8. 

Durante a noite, a edificação com parede verde indireta apresenta temperaturas ligeiramente 

mais amenas, com um aumento de 0,4°C para a zona bioclimática ZB1, 0,3°C para a zona 

bioclimática ZB3 e 0,2°C para a zona bioclimática ZB8, em torno das 5 horas.  Para simulação 

com o modelo HAMT, obteve-se um pequeno aumento de 0,2°C para a zona bioclimática ZB1, 

enquanto nas zonas bioclimáticas ZB3 e ZB8, obteve-se temperaturas mais baixas àquelas 

encontradas no caso base, apresentando reduções de até 1,2°C e 0,2°C respectivamente.  
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Gráfico 11 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 12 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 13 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando os resultados apresentados nos Gráficos 14 e 15, nota-se que para o dia típico de 

inverno, os valores de temperatura interna do modelo com parede verde indireta seguem a 

mesma tendência, apresentando redução da temperatura nas horas com a temperatura interna 

mais alta (diminuição de 0,6°C) e elevação da temperatura durante o período noturno (aumento 

de 0,3°C). Para a simulação realizada considerando o efeito da umidade, nota-se uma 

diminuição de temperatura de 1,6°C para as duas zonas bioclimáticas ZB1 e ZB3, verificada 

por volta das 18 horas. No período noturno (por volta das 5 horas), nota-se um aumento da 

temperatura interna de 0,5°C para ZB1, enquanto para a ZB3 obtém-se uma redução de 1,2°C. 
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Gráfico 14 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 15 - Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No caso das paredes verdes indiretas, as temperaturas superficiais internas encontradas para o 

dia típico de verão (Gráficos 16, 17 e 18) também demonstram que a adoção da vegetação reduz 

o fluxo de calor transmitido para o interior da edificação: obtendo-se reduções de 2,8°C para a 

zona bioclimática ZB1, 2,5°C para a zona bioclimática ZB3 e 3,3°C para a zona bioclimática 

ZB8, por volta das 18 horas. Ao se considerar o efeito da umidade, as reduções encontradas 

chegaram a 4,8°C para a zona bioclimática ZB1, 4,6°C para a zona bioclimática ZB3 e 5,5°C 

para zona bioclimática ZB8, para o mesmo horário.  

No período noturno, as temperaturas superficiais para o modelo com parede verde indireta 

mantêm-se mais elevadas que no caso base, atingindo um aumento de 2,1°C para a zona 

bioclimática ZB1, 1,8°C para a zona bioclimática ZB3 e 1,5°C para a zona bioclimática ZB8, 

por volta das 5 horas. Ao se considerar o efeito da umidade, os aumentos encontrados foram de 

2,0°C para a zona bioclimática ZB1, 0,6°C para a zona bioclimática Zb3 e 1,1°C para a zona 

bioclimática ZB8.   

Gráfico 16 - Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 17 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 18 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados obtidos para o dia típico de inverno, mostrados nos Gráficos 19 e 20,  apresentam 

reduções de 2,6°C e 2,4°C nas temperaturas superficiais da edificação com parede verde 

indireta,  para as zonas bioclimáticas ZB1 e ZB3, respectivamente. Considerando o efeito a 

umidade, esses valores chegaram a 4,0°C para a zona bioclimática ZB1 e a 3,9°C para a zona 

bioclimática ZB3, no horário com as temperaturas superficiais mais altas (18 horas).  

No período noturno, as temperaturas superficiais mantiveram-se mais altas para os dois 

modelos com parede verde indireta, em comparação ao caso base. Houve um aumento das 

temperaturas superficiais de 1,8°C para a zona bioclimática ZB1 e de 1,5°C para a zona 

bioclimática ZB3, para a edificação com parede verde indireta e, utilizando o modelo HAMT, 

de 2,2°C e 1,3°C para as zonas bioclimáticas ZB1 e ZB3 respectivamente. 

Gráfico 19 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no inverno - 

ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 20 – Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no inverno - 

ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3 Análise dos resultados 

Nota-se que, para as três zonas bioclimáticas analisadas (ZB1, ZB3 e ZB8), obtém-se 

comportamentos térmicos semelhantes para as duas tipologias de paredes verdes nos dias 

típicos de verão e inverno, com diminuição da temperatura interna durante o dia e amenização 

da temperatura interna durante a noite, de modo que o calor adquirido durante o dia se dissipa 

mais lentamente durante a noite. Embora algumas simulações com o modelo HAMT, tenham 

apresentado uma diminuição da temperatura interna no período noturno se comparada às 

temperaturas do caso base, de modo geral, estas são muito semelhantes e, ainda assim, 

superiores à temperatura exterior.  

Com os valores de temperaturas encontrados, percebe-se que os dois modelos de paredes 

verdes, direta e indireta, proporcionam temperaturas internas mais amenas do que àquelas 

proporcionadas pelo caso base, ou seja, sem parede verde. Na Tabela 9 são apresentadas as 

temperaturas internas, máximas no verão e mínimas no inverno, em função das duas tipologias 

de parede verde analisadas. Quando não se considera os efeitos da umidade através da 

envoltória, os resultados encontrados para as duas tipologias de parede verde são muito 

semelhantes, apresentando uma diferença mínima, ou seja, quase desprezível. No entanto, para 
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a simulação utilizando-se o modelo HAMT, observa-se um melhor desempenho térmico da 

parede verde indireta para a redução da temperatura interna, obtendo-se valores de temperatura 

interna até 0,5°C mais baixos do que aqueles proporcionados pela parede verde direta.  

Tabela 9 – Temperaturas internas máximas e mínimas encontradas 

ZONA 
Temperatura 

externa 
Caso base  

Edificação com parede verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB 1 
Verão 31,4°C 31°C 30,4°C 30,4°C 29,1°C 28,6°C 

Inverno 0,8°C 4,7°C 5,2°C 5,0°C 5,2°C 5,5°C 

ZB 3 
Verão 31,9°C 31,2°C 30,6°C 30,6°C 29,4°C 29°C 

Inverno 6,7°C 10,4°C 10,8°C 10,6°C 10,7°C 9,8°C 

ZB 8 Verão 34,9°C 35,7°C 35,1°C 34,9°C 33,3°C 32,9°C 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a zona bioclimática 3 (ZB3), por exemplo, representativa de um clima mediano, o modelo 

com parede verde indireta mantém a temperatura interior no valor máximo de 30,6°C, mesmo 

valor encontrado para o modelo com parede verde direta, enquanto no caso base chega-se ao 

valor de 31,2°C. Considerando o efeito da transferência de umidade na envoltória, esse valor 

resulta em 29,4°C e 29,0°C para a parede verde direta e indireta, respectivamente. Pode-se 

atribuir este melhor desempenho térmico da parede indireta, utilizando-se o modelo HAMT, à 

ação conjunta do efeito da umidade e da camada de ar existente entre a folhagem e a parede, a 

qual passa a funcionar como uma fachada ventilada.  

É possível percebe que o uso das paredes verdes proporciona melhores resultados para 

localidades de climas quentes, visto que no período de inverno a vegetação é responsável por 

diminuir a temperatura interna diurna, enquanto o interessante seria captar e manter o calor na 

edificação. No entanto, embora apresente resultados menos expressivos no inverno, as paredes 

verdes auxiliam na redução da perda de calor da edificação, ajudando a manter o calor dentro 

da edificação por mais tempo no período noturno, o que demonstra um potencial de redução da 

demanda de energia para aquecimento. 

Os resultados obtidos estão em conformidade com os resultados encontrados por Matheus et al. 

(2016) que, por meio de pesquisa experimental realizada na cidade de Campinas, demonstram 

uma redução de cerca de 1,3°C na temperatura interna de uma edificação com a presença de 

trepadeira, quando comparada a uma edificação semelhante sem vegetação na fachada. Para a 
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zona bioclimática 3 (ZB3), que apresenta características climáticas mais próximas à cidade de 

Campinas, a redução encontrada nesta pesquisa é de 1,7°C. Há também resultados de outros 

trabalhos que seguem a mesma tendência. Eumorfopolou e Kontoleon (2009), por exemplo, em 

uma pesquisa realizada na Grécia durante o período de verão acerca do desempenho de paredes 

verdes diretas, encontram uma redução média da temperatura superficial de 0,9°C, ou seja, 

cerca 3,5% de redução, enquanto as reduções médias encontradas nesse trabalho, encontram-se 

em torno de 4,3% e 5,2%. Outro exemplo, é o trabalho de Yang et al. (2008), realizado na 

China, também durante o período de verão, com paredes verdes indiretas, onde encontram 

reduções de até 2°C, ou seja, cerca de 6,6% de redução, para a temperatura superficial interna.  

Na Tabela 10 são comparados os critérios mínimos de avaliação de desempenho térmico da 

norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) em relação às temperaturas internas para os casos simulados, 

nas três zonas bioclimáticas, para a tipologia de parede verde direta. Como se pode perceber, 

para a zona bioclimática 8 (ZB8), os critérios mínimos recomendados pela norma de 

desempenho apenas são atendidos para a edificação com a parede verde, cuja simulação 

considera os efeitos da umidade. Nas zonas bioclimáticas 1 (ZB1) e 3 (ZB3), o caso base já 

atende aos critérios mínimos de desempenho térmico para as condições de verão, no entanto, 

observa-se que para a edificação com a camada verde, considerando-se o efeito da umidade, as 

condições internas atendem também ao nível intermediário de desempenho térmico, ou seja, 

Ti,máx  ≤ Te, máx – 2°C. Para as condições de inverno, as temperaturas mínimas encontradas nas 

análises na zona bioclimática 1 (ZB1) e 3 (ZB3) atendem apenas o nível mínimo de 

desempenho, para as três casos simulados.  

Tabela 10 - Comparação dos critérios mínimos e dos resultados obtidos para PVD 

ZONA NORMA 
Temperatura 

Externa 
Caso base  

Edificação com 

Parede Verde 

Considerando o 

efeito da umidade 

ZB 1 
Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 31,4°C 30,6 °C ≤ Te,máx 30,4°C ≤ Te,máx 29,1°C ≤ Te,máx 

Inverno Ti,min  ≥ (Te,min + 3°C) 0,8°C 4,7°C ≥ Te,min + 3°C 5,2°C ≥ Te,min + 3°C 5,2°C ≥ Te,min + 3°C 

ZB 3 
Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 31,9°C 31,2 °C ≤ Te,máx 30,6°C ≤ Te,máx 29,4°C ≤ Te,máx 

Inverno Ti,min  ≥ (Te,min + 3°C) 6,7°C 10,4°C ≥ Te,min+3°C 10,8°C ≥ Te,min + 3°C 10,7°C ≥ Te,min + 3°C 

ZB 8 Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 34,9°C 35,7 °C ≥ Te,máx 35,1°C  ≥  Te,máx 33,3°C ≤ Te,máx 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Da mesma forma, com a utilização da parede verde indireta pode-se atingir os requisitos 

mínimos de desempenho térmico recomendados pela norma NBR 15.575 (ABNT, 2013), nas 

três zonas bioclimáticas analisadas (ZB1, ZB3 e ZB8), como indicado na Tabela 11. Neste caso, 

a edificação com parede verde indireta na zona bioclimática 8 (ZB8), atinge não só o nível 

mínimo de desempenho, como o nível intermediário, apresentando uma temperatura interna 

máxima igual a 33,3°C ≤ (Te,máx – 1°C).  Para as condições de verão, considerando o efeito da 

umidade, a parede verde indireta também consegue atender ao critério de nível intermediário 

nas zonas bioclimáticas (ZB1) e (ZB3) e ao critério de nível superior de desempenho na zona 

(ZB8). 

Tabela 11 - Comparação dos critérios mínimos e dos resultados obtidos para PVI 

ZONA NORMA 
Temperatura 

Externa 
Caso base  

Edificação com 

Parede Verde 

Considerando o 

efeito da umidade 

ZB 1 
Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 31,4°C 30,6 °C ≤ Te,máx 30,4°C ≤ Te,máx 28,6°C ≤ Te,máx 

Inverno Ti,min  ≥ (Te,min + 3°C) 0,8°C 4,7°C ≥ Te,min + 3°C 5°C ≥ Te,min + 3°C 5,5°C ≥ Te,min + 3°C 

ZB 3 
Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 31,9°C 31,2 °C ≤ Te,máx 30,6°C ≤ Te,máx 29°C ≤ Te,máx 

Inverno Ti,min  ≥ (Te,min + 3°C) 6,7°C 10,4°C ≥ Te,min +3°C 10,6°C ≥ Te,min + 3°C 9,8°C ≥ Te,min + 3°C 

ZB 8 Verão Ti,máx  ≤ Te,máx 34,9°C 35,7 °C ≥ Te,máx 34,9°C ≤ Te,máx 32,9°C ≤ Te,máx 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É importante salientar que o programa apresenta certas limitações na representação da camada 

de vegetação, de modo que aspectos importantes como densidade e intensidade da folhagem 

não são considerados. Além disso, há certa carência de dados referentes às propriedades 

termofísicas e higrotérmicas de espécies trepadeiras. Para a inserção de dados no programa,  as 

propriedades termofísicas da vegetação foram retiradas da pesquisa de  Yoshimi e Altan (2011), 

cuja espessura considerada foi de apenas 1mm (referente a folha), o que não corresponde à 

espessura real da folhagem. Assim, as vantagens térmicas proporcionadas pelas paredes verdes 

podem ser ainda melhores às encontradas neste estudo.   
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6. CONCLUSÕES 

As paredes verdes constituem um sistema de revestimento vegetal que vai de encontro às 

premissas de uma arquitetura sustentável, a partir do aproveitamento dos recursos naturais e da 

mitigação de impactos negativos ao meio ambiente. Podem ser aplicadas às edificações visando 

alcançar diferentes objetivos, seja como elemento estético, como  ferramenta para aumentar a 

biodiversidade e as áreas verdes no ambiente urbano, para melhorar a qualidade do ar ou  

proporcionar melhorias a seu desempenho térmico. No entanto, para o sucesso de sua aplicação, 

é imprescindível que sua utilização seja fruto de estudos e decisões projetuais sobre a escolha 

das espécies, dos materiais e dimensionamentos adequados, bem como da realização de uma 

manutenção periódica do sistema.   

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho demonstra-se que existe uma diferença na 

temperatura interna dos ambientes decorrente dos dois arranjos de fachada: com e sem 

vegetação. A vegetação na fachada, apresenta-se como uma camada que diminui as trocas de 

calor entre os meios interno e externo, ajudando a manter baixa a temperatura interna do 

ambiente durante o dia, e amena durante a noite, resultando numa menor amplitude térmica 

diária.  

Com base nos resultados, percebe-se também que as paredes verdes apresentam maior eficácia 

no verão e em regiões mais quentes, visto que a vegetação pode proporcionar efeitos negativos 

no inverno, reduzindo o aquecimento solar diurno. No entanto, em condições frias, a camada 

de folhagem também é responsável por diminuir a perda de calor durante a noite, aumentando 

a temperatura interna mínima. Portanto, a camada de vegetação representa uma alternativa 

eficiente para a melhoria do desempenho térmico das edificações, principalmente em locais de 

clima quente, auxiliando no cumprimento dos critérios mínimos de desempenho térmico 

estabelecidos pela norma NBR 15.575 (ABNT, 2013). Sua eficácia decorre principalmente da 

proteção proporcionada à envoltória da edificação contra à incidência de radiação solar direta, 

além de envolver fenômenos complexos relacionados à evapotranspiração das plantas, que 

também influenciam na melhoria da umidade do ar próximo à envoltória.  

Embora as duas tipologias de paredes verdes apresentem comportamentos muito semelhantes, 

demonstrando o potencial de ambas na melhoria do desempenho térmico da envoltória e, 

consequentemente, da temperatura interna das edificações, nota-se um melhor desempenho 
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térmico da tipologia de parede verde indireta, quando se utiliza o modelo HAMT, pela ação 

conjunta da umidade e da camada ventilada existente entre a vegetação e a fachada.  

Nas simulações computacionais horárias do desempenho térmico de edificações, é usual não 

considerar a transferência de umidade na envoltória. Considera-se apenas o calor sensível 

nessas análises. No entanto, como pode ser observado neste estudo, quando se utiliza o modelo 

HAMT do EnergyPlus há uma alteração nos resultados melhorando o desempenho térmico da 

envoltória, que, conforme comparação com outros estudos, se mostram mais precisos.  

No que se refere a simulação do comportamento térmico de paredes vegetadas, criar um modelo 

computacional que reflita de maneira fiel todas as propriedades e aspectos relacionados às 

plantas ainda consiste em um grande desafio, seja pela falta de dados acerca das propriedades 

da vegetação ou pela não-consideração de aspectos importantes pelo programa. O que reforça 

a necessidade de novos estudos sobre o tema e o aprimoramento das ferramentas de simulação.   

As paredes verdes, portanto, podem representar uma solução sustentável para novas 

construções, bem como para a instalação em construções já existentes, constituindo uma 

estratégia projetual a ser implantada às edificações. Em relação às habitações de interesse 

social, as paredes com vegetação podem melhorar seu desempenho térmico, uma vez que estas 

construções se destinam a uma população de baixa renda, que nem sempre pode pagar por erros 

cometidos em projeto que elevem o consumo de energia destes edifícios, principalmente para 

o seu condicionamento quando esse se faz necessário  

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

• Avaliar o desempenho térmico da parede verde considerando outros materiais de 

fechamento de uma edificação;  

• Analisar aspectos referentes à implementação e manutençao das paredes verdes, como 

tipos e materiais para suporte, distância da cavidade de ar entre a alvenaria e  a folhagem, 

dimensionamento das jardineiras, tipos de substrato, sistemas de irrigação, entre outros;  

• Comparar diferentes espécies de trepadeiras, avaliando a influência de suas 

propriedades físicas e de características como a espessura da folhagem e a densidade da 

cobertura vegetal, no desempenho térmico da parede verde; 

• Avaliar a eficiência do edifício com parede verde em relação ao consumo de energia;  
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• Analisar a aplicação de paredes verdes em ambientes internos; 

• Analisar o impacto da parede verde ao microclima local das imediações da edificação, 

considerando aspectos como temperatura do ar, umidade relativa e radiação solar.   

• Avaliar o desempenho térmico da técnica denominada neste trabalho como parede viva 

para o contexto bioclimático brasileiro.  
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APÊNDICE A  

Tabelas das propriedades Higroscópicas dos materiais utilizados neste trabalho 

 

A.1) Propriedades Higroscópicas - Umidade Inicial e Porosidade 

MATERIAL Teor de Umidade Inicial (kg/kg) Porosidade (m³/m³) 

1.   Reboco 0,2 0,24 

2.   Bloco Cerâmico 0,2 0,6 

3.   Piso Cerâmico 0,2 0,217 

4.   Compensado  0,2 0,5 

5.   Concreto  0,2 0,22 

6.   M. Betuminosa 0,2 0,001 

7.   Regularização 0,2 0,24 

8.   Vegetação 0,2 0,5 

Fonte: WUFI, 2019. 

 

A.2) Propriedades Higroscópicas – Isoterma de adsorção 

 MATERIAIS  

Isoterma de Adsorção 1 2 3 4 5 6 7 8 

Umidade Relativa 0 0 0 0,2015 0 0 0 0 

Teor de Umidade (kg/m³) 0 0 0 3,7125 0 0 0 0 

Umidade Relativa 0,5 0,1 0,5 0,203 0,065 0,5 0,5 0,1 

Teor de Umidade (kg/m³) 30 0,368 1,548 3,74 25,5 0,000485 30 0,347 

Umidade Relativa 0,8 0,2 0,695 0,435 0,113 0,6 0,8 0,2 

Teor de Umidade (kg/m³) 45 0,867 1,742 5,8025 29,6 0,000724 45 0,779 

Umidade Relativa 0,9 0,3 0,915 0,439 0,329 0,7 0,9 0,3 

Teor de Umidade (kg/m³) 65 1,48 2,903 5,83 46,1 0,00112 65 1,33 

Umidade Relativa 0,99 0,4 1 0,6495 0,582 0,8 0,99 0,4 

Teor de Umidade (kg/m³) 95 2,3 56,115 7,7825 80,1 0,00188 95 2,07 

Umidade Relativa 0,999 0,5 - 0,6515 0,754 0,85 0,999 0,5 

Teor de Umidade (kg/m³) 110 3,42 - 7,81 101 0,00262 110 3,09 

Umidade Relativa 0,9995 0,55 - 0,8215 1 0,9 0,9995 0,55 

Teor de Umidade (kg/m³) 140 4,17 - 10,3675 144 0,00403 140 3,77 

Umidade Relativa  0,9999 0,6 - 0,825 - 0,91 0,9999 0,6 

Teor de Umidade (kg/m³) 200 5,09 - 10,3675 - 0,00448 200 4,62 
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Umidade Relativa 1 0,65 - 0,9215 - 0,92 1 0,65 

Teor de Umidade (kg/m³) 210 6,26 - 13,1175 - 0,00503 210 5,69 

Umidade Relativa - 0,7 - 0,925 - 0,93 - 0,7 

Teor de Umidade (kg/m³) - 7,8 - 13,1175 - 0,00572 - 7,12 

Umidade Relativa - 0,75 - 0,9575 - 0,94 - 0,75 

Teor de Umidade (kg/m³) - 9,92 - 14,7125 - 0,0066 - 9,09 

Umidade Relativa - 0,8 - 0,9605 - 0,95 - 0,8 

Teor de Umidade (kg/m³) - 13 - 15,345 - 0,00777 - 12 

Umidade Relativa - 0,85 - - - 0,96 - 0,85 

Teor de Umidade (kg/m³) - 17,9 - - - 0,00941 - 16,7 

Umidade Relativa - 0,9 - - - 0,97 - 0,9 

Teor de Umidade (kg/m³) -- 27 - - - 0,0119 - 25,7 

Umidade Relativa - 0,91 - - - 0,98 - 0,91 

Teor de Umidade (kg/m³) - 29,8 - - - 0,0159 - 28,6 

Umidade Relativa - 0,92 - - - 0,99 - 0,92 

Teor de Umidade (kg/m³) - 33,2 - - - 0,0239 - 32,1 

Umidade Relativa - 0,93 - - - 0,995 - 0,93 

Teor de Umidade (kg/m³) - 37,3 - - - 0,0318 - 36,5 

Umidade Relativa - 0,94 - - - 1 - 0,94 

Teor de Umidade (kg/m³) - 42,6 - - - 0,0471 - 42,1 

Umidade Relativa - 0,95 - - - - - 0,95 

Teor de Umidade (kg/m³) - 49,3 - - - - - 49,6 

Umidade Relativa - 0,96 - - - - - 0,96 

Teor de Umidade (kg/m³) - 58,3 - - - - - 60 

Umidade Relativa - 0,97 - - - - - 0,97 

Teor de Umidade (kg/m³) - 71,1 - - - - - 75,6 

Umidade Relativa - 0,98 - - - - - 0,98 

Teor de Umidade (kg/m³) - 90,6 - - - - - 101 

Umidade Relativa - 0,99 - - - - - 0,99 

Teor de Umidade (kg/m³) - 124 - - - - - 152 

Umidade Relativa - 0,995 - - - - - 0,995 

Teor de Umidade (kg/m³) - 151 - - - - - 202 

Umidade Relativa - 1 - - - - - 1 

Teor de Umidade (kg/m³) - 193 - - - - - 300 

Fonte: WUFI, 2019. 

 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP 
111 

 
A.3) Propriedades Higroscópicas – Sucção 

 MATERIAIS  

Sucção/Redistribuição 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teor de Umidade (kg/m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teor de Umidade (kg/m³) 45 13 50 - 101 - 45 12 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 1,09E-10 3,5E-10 1,05E-12 - 1,44E-9 - 1,09E-10 1E-10 

Teor de Umidade (kg/m³) 210 193 70 - 144 - 210 300 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 2,49E-8 3,4E-6 3,94E-12 - 2,86E-8 - 2,49E-8 1E-6 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 90 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 1,48E-11 - - - - - 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 110 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 5,59E-11 - - - - - 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 160 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 1,53E-9 - - - - - 

Teor de Umidade (kg/m³) - - - - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - - - - - - - 

Fonte: WUFI, 2019. 

 

A.4) Propriedades Higroscópicas – Redistribuição 

 MATERIAIS  

Sucção/Redistribuição 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teor de Umidade (kg/m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teor de Umidade (kg/m³) 20 13 50 - 101 - 20 12 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 1E-10 3,5E-10 1,05E-13 - 5E-18 - 1E-10 1E-10 

Teor de Umidade (kg/m³) 210 193 70 - 144 - 210 300 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) 7E-9 3,5E-6 3,94E-13 - 5E-16 - 7E-9 1E-7 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 90 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 1,48E-12 - - - - - 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 110 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 5,59E-12 - - - - - 

Teor de Umidade (kg/m³) - - 160 - - - - - 

Coef. Transporte Líquido (m²/s) - - 1,53E-10 - - - - - 

Fonte: WUFI, 2019. 
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A.5) Propriedades Higroscópicas – Difusão 

 MATERIAIS 

Difusão 1 2 3 4 5 6 7 8 

Umidade Relativa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resistência à Difusão de vapor d’água 19 15 137,8 700 76 993,17 19 5 

Umidade Relativa - - 0,1 0,5 - 0,1 - - 

Resistência à Difusão de vapor d’água  - - 137,8 200 - 993,17 - - 

Umidade Relativa - - 0,2 1 - 0,2 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 132,5 20 - 993,1 - - 

Umidade Relativa - - 0,3 - - 0,3 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 126,9 - - 993,1 - - 

Umidade Relativa - - 0,4 - - 0,4 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 122,4 - - 993,1 - - 

Umidade Relativa - - 0,5 - - 0,5 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água  - - 117,6 - - 993,1 - - 

Umidade Relativa - - 0,6 - - 0,6 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água  - - 113,1 - - 979,7 - - 

Umidade Relativa - - 0,7 - - 0,7 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 108,9 - - 726,2 - - 

Umidade Relativa - - 0,8 - - 0,8 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 104,6 - - 497,4 - - 

Umidade Relativa - - 0,9 - - 0,9 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 100,5 - - 247 - - 

Umidade Relativa - - 1 - - 1 - - 

Resistência à Difusão de Vapor d’água - - 96,8 - - 92,9 - - 

Fonte: WUFI, 2019. 

 

A.6) Propriedades Higroscópicas HAMT – Condutividade Térmica 

 MATERIAIS  

Condutividade Térmica 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teor de Umidade (kg/m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Condutividade Térmica (W/m.k) 0,8 0,18 0,495 0,1 1,373 4 0,8 0,2 

Teor de Umidade (kg/m³) 240 600 - 500 220 - 240 500 

Condutividade Térmica (W/m.k) 1,60842 1,53 - 0,25 2,52152 - 1,60842 0,8 

Fonte: WUFI, 2019. 
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APÊNDICE B 

Quadros comparativos dos resultados obtidos para tipologias de parede verde 

analisadas, com taxa de renovação do ar igual a 1ren/h 

 

 B.1) Temperarura do ar interno para o dia típico de verão  

ZONA DESCRIÇÃO Caso base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 29,3°C  29°C 28,9°C 27,9°C 27,6°C 

Zona 5: Quarto 2 29,3°C 29°C 28,9°C 27,9°C 27,6°C 

Zona 4: Sala 28,6°C 28,6°C 28,6°C 27,4°C 27,4°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 30,2°C 29,9°C 29,7°C 28,4°C 28,1°C 

Zona 5: Quarto 2 30,1°C 29.9°C 29,6°C 28,4°C 28°C 

Zona 4: Sala 29,5°C 29,5°C 29,5°C 28°C 27,9°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 30°C 29,7°C 29,6°C 28,7°C 28,7°C 

Zona 5: Quarto 2 30°C 29,7°C 29,6°C 28,7°C 28,7°C 

Zona 4: Sala 29,4°C 29,4°C 29,4°C 28,3°C 28,6°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 27,3°C 26,9°C 26,8°C 25,9°C 25,6°C 

Zona 5: Quarto 2 27,2°C 26,9°C 26,8°C 25,9°C 25,5°C 

Zona 4: Sala 26,5°C 26,5°C 26,5°C 25,5°C 25,5°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 30°C 29,7°C 29,5°C 28,4°C 28,1°C 

Zona 5: Quarto 2 29,9°C 29,6°C 29,4°C 28,3°C 28°C 

Zona 4: Sala 29,3°C 29,3°C 29,2°C 28°C 28°C 

ZB6 

Zona 1: Quarto 1 31,6°C 31,3°C 31,2°C 30,2°C 29,9°C 

Zona 5: Quarto 2 31,6°C 31,3°C 31,2°C 30,2°C 29,9°C 

Zona 4: Sala 31°C 30,9°C 30,9°C 29,7°C 29,7°C 

ZB7 

Zona 1: Quarto 1 34,6°C 34,2°C 34,1°C 33°C 32,6°C 

Zona 5: Quarto 2 34,6°C 34,2°C 34,1°C 33°C 32,6°C 

Zona 4: Sala 33,8°C 33,8°C 33,8°C 32,4°C 32,4°C 

ZB8 

Zona 1: Quarto 1 34,3°C 34,1°C 33,9°C 32,5°C 32,3°C 

Zona 5: Quarto 2 33,9°C 33,7°C 33,5°C 32,3°C 32°C 

Zona 4: Sala 33,5°C 33,5°C 33,4°C 32°C 32°C 

* Hora do dia: 15horas.  
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 B.2) Temperatura do ar interno para o dia típico de inverno  

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA IINDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 5,4°C 5,7°C 5,6°C 5,7°C 5,9°C 

Zona 5: Quarto 2 5,4°C 5,7°C 5,6°C 5,8°C 5,9°C 

Zona 4: Sala 5,9°C 5,9°C 5,9°C 5,9°C 5,9°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 9,6°C 10,1°C 9,9°C 9,6°C 9,8°C 

Zona 5: Quarto 2 9,6°C 10,1°C 9,9°C 9,6°C 9,9°C 

Zona 4: Sala 10,2°C 10,2°C 10,2°C 9,8°C 9,8°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 11°C 11,3°C 11,2°C 11°C 9,9°C 

Zona 5: Quarto 2 11°C 11,3°C 11,2°C 11,1°C 10°C 

Zona 4: Sala 11,4°C 11,4°C 11,4°C 11,1°C 9,8°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 14,8°C 15,1°C 15,1°C 14,8°C 14,9°C 

Zona 5: Quarto 2 14,8°C 15,1°C 15° 14,8°C 14,9°C 

Zona 4: Sala 15,2°C 15,3°C 15,3°C 14,8°C 14,8°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 15,3°C 15,6°C 15,5°C 15,3°C 15,4°C 

Zona 5: Quarto 2 15,3°C 15,6°C 15,5°C 15,3°C 15,4°C 

Zona 4: Sala 15,7°C 15,7°C 15,7°C 15,4°C 15,4°C 

* Hora do dia: 05horas.  
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 B.3) Temperatura superficial interna para o dia típico de verão  

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 29,8°C 28°C 27,8°C 27,8°C 26,3 

Zona 5: Quarto 2 29,9°C 28°C 27,8°C 27,8°C 26,4°C 

Zona 4: Sala 29,5°C 29,5°C 29,5°C 27,5°C 27,5°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 30,7°C 28,8°C 28,3°C 28,1°C 26,5°C 

Zona 5: Quarto 2 30,7°C 28,8°C 28,3°C 28,1°C 26,5°C 

Zona 4: Sala 30,2°C 30,2°C 30,2°C 27,8°C 27,8°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 30,6°C 28,8°C 28,6°C 28,6°C 26,8°C 

Zona 5: Quarto 2 30,6°C 28,8°C 28,6°C 28,6°C 26,9°C 

Zona 4: Sala 30,2°C 30,2°C 30,2°C 28,4°C 28,1°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 28,1°C 25,8°C 25,7°C 25,9°C 24,3°C 

Zona 5: Quarto 2 28,1°C 25,8°C 25,8°C 25,9°C 24,3°C 

Zona 4: Sala 27,7°C 27,7°C 27,7°C 25,6°C 25,6°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 30,6°C 28,7°C 28,3°C 28,2°C 26,8°C 

Zona 5: Quarto 2 30,5°C 28,6°C 28,3°C 28,2°C 26,8°C 

Zona 4: Sala 30,1°C 30,1°C 30,1°C 27,9°C 27,9°C 

ZB6 

Zona 1: Quarto 1 32,3°C 30,3°C 30,1°C 30,1°C 28,6°C 

Zona 5: Quarto 2 32,3°C 30,3°C 30,1°C 30,1°C 28,6°C 

Zona 4: Sala 31,8°C 31,9°C 31,9°C 29,8°C 29,8°C 

ZB7 

Zona 1: Quarto 1 35,4°C 33,1°C 32,9°C 33°C 31,2°C 

Zona 5: Quarto 2 35,4°C 33°C 32,9°C 33°C 31,2°C 

Zona 4: Sala 34,9°C 34,9°C 34,9°C 32,6°C 32,6°C 

ZB8 

Zona 1: Quarto 1 34,6°C 33°C 32,5°C 32,2°C 30,9°C 

Zona 5: Quarto 2 34,5°C 32,8°C 32,4°C 32,1°C 30,8°C 

Zona 4: Sala 33,9°C 33,9°C 33,9°C 31,8°C 31,8°C 

* Hora do dia: 15horas.  
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 B.4) Temperatura superficial interna para o dia típico de nverno 

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 4,1°C 6,4°C 5,9°C 5,4°C 6,3°C 

Zona 5: Quarto 2 4,1°C 6,4°C 5,9°C 5,4°C 6,4°C 

Zona 4: Sala 4,3°C 4,3°C 4,3°C 5,6°C 5,6°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 7,9°C 10,9°C 10,1°C 9,1°C 10,3°C 

Zona 5: Quarto 2 7,9°C 11°C 10,1°C 9,2°C 10,4°C 

Zona 4: Sala 8,1°C 8,1°C 8,1°C 9,4°C 9,4°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 9,9°C 11,8°C 11,3°C 10,9°C 11°C 

Zona 5: Quarto 2 9,9°C 11,8°C 11,3°C 10,9°C 11°C 

Zona 4: Sala 10°C 10°C 10°C 11°C 10,4°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 13,7°C 15,7°C 15,3°C 14,6°C 15,4°C 

Zona 5: Quarto 2 13,7°C 15,7°C 15,3°C 14,6°C 15,4°C 

Zona 4: Sala 13,8°C 13,8°C 13,8°C 14,7°C 14,7°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 14,2°C 16,1°C 15,6°C 15°C 15,6°C 

Zona 5: Quarto 2 14,3°C 16,1°C 15,6°C 15°C 15,7°C 

Zona 4: Sala 14,4°C 14,4°C 14,3°C 15,2°C 15,2°C 

* Hora do dia: 05horas.  
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Quadros comparativos dos resultados obtidos para tipologias de parede verde 

analisadas, com taxa de renovação do ar igual a 5ren/h 

 

B.5) Temperarura do ar interno para o dia típico de verão  

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 29,6°C  29,2°C 29,2°C 28,2°C 27,9°C 

Zona 5: Quarto 2 29,6°C 29,3°C 29,2°C 28,2°C 27,9°C 

Zona 4: Sala 29°C 29°C 29°C 27,7°C 27,7°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 30,2°C 29,9°C 29,7°C 28,4°C 28°C 

Zona 5: Quarto 2 30,1°C 29,8°C 29,7°C 28,3°C 28°C 

Zona 4: Sala 29,5°C 29,5°C 29,5°C 27,9°C 27,9°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 30,2°C 29,9°C 29,9°C 28,9°C 28,7°C 

Zona 5: Quarto 2 30,2°C 29,9°C 29,9°C 28,9°C 28,7°C 

Zona 4: Sala 29,7°C 29,7°C 29,7°C 28,6°C 28,6°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 27,9°C 27,5°C 27,5°C 26,5°C 26,2°C 

Zona 5: Quarto 2 27,8°C 27,5°C 27,5°C 26,4°C 26,2°C 

Zona 4: Sala 27,4°C 27,4°C 27,3°C 26,2°C 26,1°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 30,1°C 29,8°C 29,7°C 28,5°C 28,2°C 

Zona 5: Quarto 2 30°C 29,6°C 29,6°C 28,4°C 28,1°C 

Zona 4: Sala 29,4°C 29,4°C 29,4°C 28,1°C 28,1°C 

ZB6 

Zona 1: Quarto 1 31,9°C 31,5°C 31,5°C 30,4°C 30,1°C 

Zona 5: Quarto 2 31,8°C 31,5°C 31,5°C 30,4°C 30,1°C 

Zona 4: Sala 31,3°C 31,3°C 31,3°C 30°C 30°C 

ZB7 

Zona 1: Quarto 1 35,1°C 34,8°C 34,7°C 33,6°C 33,2°C 

Zona 5: Quarto 2 35,1°C 34,7°C 34,7°C 33,5°C 33,2°C 

Zona 4: Sala 34,5°C 34,5°C 34,5°C 33,1°C 33,1°C 

ZB8 

Zona 1: Quarto 1 34,1°C 33,8°C 33,7°C 32,4°C 32,1°C 

Zona 5: Quarto 2 33,8°C 33,5°C 33,4°C 32,2°C 32°C 

Zona 4: Sala 33,3°C 33,3°C 33,3°C 32°C 32°C 

* Hora do dia: 15horas.  
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B.6) Temperatura do ar interno para o dia típico de inverno  

ZONA DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com Parede Verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 4,2°C 4,6°C 4,5°C 4,4°C 4,5°C 

Zona 5: Quarto 2 4,2°C 4,6°C 4,5°C 4,5°C 4,6°C 

Zona 4: Sala 4,6°C 4,6°C 4,6°C 4,4°C 4,4°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 7,9°C 8,3°C 8,2°C 7,7°C 7,9°C 

Zona 5: Quarto 2 7,9°C 8,4°C 8,2°C 7,8°C 8°C 

Zona 4: Sala 8,3°C 8,3°C 8,3°C 7,7°C 7,7°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 9,9°C 10,1°C 10,1°C 9,8°C 9,9°C 

Zona 5: Quarto 2 9,9°C 10,2°C 10,1°C 9,9°C 10°C 

Zona 4: Sala 10,1°C 10,1°C 10,1°C 9,8°C 9,8°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 13,7°C 14°C 14°C 13,5°C 13,6°C 

Zona 5: Quarto 2 13,7°C 14°C 13,9°C 13,5°C 13,6°C 

Zona 4: Sala 14°C 14°C 14°C 13,4°C 13,4°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 14,1°C 14,4°C 14,3°C 13,9°C 14°C 

Zona 5: Quarto 2 14,1°C 14,4°C 14,3°C 13,9°C 14°C 

Zona 4: Sala 14,3°C 14,3°C 14,3°C 13,8°C 13,8°C 

* Hora do dia: 05horas.  
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B.7) Temperatura superficial interna para o dia típico de verão  

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com parede verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 29,8°C 27,7°C 27,6°C 27,6°C 25,8°C 

Zona 5: Quarto 2 29,9°C 27,8°C 27,7°C 27,6°C 25,9°C 

Zona 4: Sala 29,4°C 29,4°C 29,4°C 27,3°C 27,3°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 30,5° 28,2°C 27,9°C 27,6°C 25,7°C 

Zona 5: Quarto 2 30,5°C 28,2°C 27,9°C 27,6°C 25,7°C 

Zona 4: Sala 30°C 30°C 30°C 27,2°C 27,2°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 30,5°C 28,6°C 28,5°C 28,4°C 26,8°C 

Zona 5: Quarto 2 30,6°C 28,6°C 28,5°C 28,4°C 26,9°C 

Zona 4: Sala 30,2°C 30,2°C 30,2°C 28,1°C 28,1°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 28,1°C 25,7°C 25,7°C 25,7°C 23,8°C 

Zona 5: Quarto 2 28,1°C 25,7°C 25,8°C 25,7°C 23,8°C 

Zona 4: Sala 27,8°C 27,8°C 27,8°C 25,3°C 25,3°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 30,5°C 28,3°C 28,1°C 27,8°C 26,2°C 

Zona 5: Quarto 2 30,4°C 28,2°C 28,1°C 27,8°C 26,2°C 

Zona 4: Sala 29,9°C 29,9°C 29,9°C 27,5°C 27,5°C 

ZB6 

Zona 1: Quarto 1 32,3°C 30,1°C 29,9°C 29,8°C 28,1°C 

Zona 5: Quarto 2 32,3°C 30,1°C 30°C 29,8°C 28,1°C 

Zona 4: Sala 31,8°C 31,8°C 31,8°C 29,5°C 29,5°C 

ZB7 

Zona 1: Quarto 1 35,5°C 32,9°C 32,8°C 32,9°C 30,7°C 

Zona 5: Quarto 2 35,5°C 32,9°C 32,9°C 32,9°C 30,7°C 

Zona 4: Sala 35°C 35°C 35°C 32,5°C 32,4°C 

ZB8 

Zona 1: Quarto 1 34,4°C 32,4°C 32,1°C 31,6°C 30,2°C 

Zona 5: Quarto 2 34,3°C 32,3°C 32°C 31,6°C 30,1°C 

Zona 4: Sala 33,6°C 33,6°C 33,6°C 31,3°C 31,3°C 

* Hora do dia: 15horas.  
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B.8) Temperatura superficial interna para o dia típico de inverno 

ZONA  DESCRIÇÃO Caso Base 
Edificação com parede verde Considerando a umidade 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 

ZB1 

Zona 1: Quarto 1 3,7°C 5,9°C 5,5°C 4,9°C 5,8°C 

Zona 5: Quarto 2 3,7°C 5,9°C 5,5°C 4,9°C 5,8°C 

Zona 4: Sala 3,8°C 3,8°C 3,8°C 4,9°C 5°C 

ZB2 

Zona 1: Quarto 1 7,3°C 10,2°C 9,5°C 8,3°C 9,5°C 

Zona 5: Quarto 2 7,4°C 10,2°C 9,5°C 8,4°C 9,6°C 

Zona 4: Sala 7,4°C 7,4°C 7,4°C 8,5°C 8,5°C 

ZB3 

Zona 1: Quarto 1 9,5°C 11,3°C 10,9°C 10,3°C 11°C 

Zona 5: Quarto 2 9,5°C 11,3°C 10,9°C 10,3°C 11°C 

Zona 4: Sala 9,6°C 9,5°C 9,5°C 10,4°C 10,4°C 

ZB4 

Zona 1: Quarto 1 13,3°C 15,3°C 14,9°C 14°C 14,7°C 

Zona 5: Quarto 2 13,3°C 15,3°C 14,9°C 14°C 14,7°C 

Zona 4: Sala 13,4°C 13,4°C 13,4°C 14,1°C 14,1°C 

ZB5 

Zona 1: Quarto 1 13,8°C 15,5°C 15,1°C 14,3°C 14,9°C 

Zona 5: Quarto 2 13,8°C 15,5°C 15,1°C 14,3°C 14,9°C 

Zona 4: Sala 13,8°C 13,8°C 13,8°C 14,4°C 14,5°C 

* Hora do dia: 05horas.  
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APÊNDICE C 

Gráficos dos resultudos obtidos para as zonas bioclimáticas ZB1, ZB3 e ZB8, com uma 

taxa de renovação do ar igual a 5ren/h 

 

C.1) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

+ 0,4°C 

- 0,5°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 1,8°C (HAMT) 
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C.2) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.3) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 0,4°C 

- 0,5°C (HAMT) 

+ 0,5°C 

+ 1,6°C (HAMT) 

+ 0,3°C 

- 0,9°C (HAMT) 

- 0,6°C 

- 2,1°C (HAMT) 
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C.4) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.5) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVD no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 0,4°C 

+ 0,2°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 1,2°C (HAMT) 

+ 0,3°C 

0°C (HAMT) 

+ 0,5°C 

+ 1,2°C (HAMT) 
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C.6) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.7) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 2,6°C 

+ 0,3°C (HAMT) 

- 2,9°C 

- 2,9°C (HAMT) 

+ 2,2°C 

+ 0,2°C (HAMT) 

- 2,6°C 

- 2,6°C (HAMT) 
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C.8) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.9) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 2,0°C 

- 0,3°C (HAMT) 

- 3,2°C 

- 3,8°C (HAMT) 

+ 2,3°C 

+ 1,1°C (HAMT) 

- 3,0°C 

- 2,5°C (HAMT) 
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C.10) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVD no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.11) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 1,9°C 

+ 0,8°C (HAMT) 

- 2,6°C 

- 2,4°C (HAMT) 

+ 0,3°C 

- 0,4°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 2,2°C (HAMT) 
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C.12) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.13) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 0,3°C 

- 0,4°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 2,0°C (HAMT) 

+ 0,2°C 

- 0,7°C (HAMT) 

- 0,7°C 

- 2,5°C (HAMT) 
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C.14) Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.15)  Evolução temporal da temperatura interna do modelo com PVI no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 0,3°C 

+ 0,4°C (HAMT) 

- 0,5°C 

- 1,5°C (HAMT) 

+ 0,2°C 

+ 0,1°C (HAMT) 

- 0,4°C 

- 1,5°C (HAMT) 
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C.16)  Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.17) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 2,0°C 

+ 1,2°C (HAMT) 

- 2,8°C 

- 5,1°C (HAMT) 

+ 1,6°C 

+ 1,0°C (HAMT) 

- 2,6°C 

- 4,6°C (HAMT) 
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C.18) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no verão - ZB8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

C.19) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no inverno - ZB1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

+ 1,3°C 

+ 0,3°C (HAMT) 

- 3,4°C 

- 5,8°C (HAMT) 

+ 1,7°C 

+ 2,2°C (HAMT) 

- 2,6°C 

- 4,3°C (HAMT) 
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C.20) Evolução temporal da temperatura superficial interna do modelo com PVI no inverno - ZB3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

+ 1,4°C 

+ 1,6°C (HAMT)c 

- 2,4°C 

- 4,0°C (HAMT) 
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APÊNDICE D 

Modelo de arquivo de simulação – Parede Verde Direta (HAMT) para a ZB3  

 

!-Generator IDFEditor 1.50 

!-Option SortedOrder 

 

!-NOTE: All comments with '!-' are ignored by 

the IDFEditor and are generated automatically. 

!-      Use '!' comments if they need to be retained 

when using the IDFEditor. 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

VERSION =========== 

 

! Minimal.idf 

! Basic file description: This is a minimal 

configuration necessary to run. 

! Highlights: Illustrates minimal items 

necessary to perform run. 

! BUILDING, SURFACEGEOMETRY, 

LOCATION and DESIGNDAY (or 

RUNPERIOD) are the absolute minimal 

required input objects. 

! TIME STEP IN HOUR is included so as to not 

get warning error. 

! Including two design days, Run Control object 

and RunPeriod to facilitate use. 

! Although not incredibly useful, this could be 

used as a weather/solar calculator. 

! Simulation Location/Run: Denver is included.  

Any could be used. 

! Building: None. 

! 

! Internal gains description: None. 

! 

! HVAC: None. 

! 

Version, 

    9.1;                     !- Version Identifier 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SIMULATIONCONTROL =========== 

 

SimulationControl, 

    No,                      !- Do Zone Sizing Calculation 

    No,                      !- Do System Sizing 

Calculation 

    No,                      !- Do Plant Sizing Calculation 

    Yes,                     !- Run Simulation for Sizing 

Periods 

    No;                      !- Run Simulation for 

Weather File Run Periods 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

BUILDING =========== 

 

Building, 

    Caso Base,               !- Name 

    -90,                     !- North Axis {deg} 

    Urban,                   !- Terrain 

    0.01,                    !- Loads Convergence 

Tolerance Value 

    0.1,                     !- Temperature Convergence 

Tolerance Value {deltaC} 

    FullInteriorAndExteriorWithReflections,  !- 

Solar Distribution 

    25,                      !- Maximum Number of 

Warmup Days 

    6;                       !- Minimum Number of 

Warmup Days 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SHADOWCALCULATION =========== 

 

ShadowCalculation, 

    AverageOverDaysInFrequency,  !- 

Calculation Method 

    20,                      !- Calculation Frequency 

    15000,                   !- Maximum Figures in 

Shadow Overlap Calculations 

    SutherlandHodgman,       !- Polygon Clipping 

Algorithm 

    SimpleSkyDiffuseModeling,!- Sky Diffuse 

Modeling Algorithm 

    InternalCalculation,     !- External Shading 

Calculation Method 

    No,                      !- Output External Shading 

Calculation Results 

    No,                      !- Disable Self-Shading 

Within Shading Zone Groups 

    No;                      !- Disable Self-Shading 

From Shading Zone Groups to Other Zones 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SURFACECONVECTIONALGORITHM:INS

IDE =========== 
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SurfaceConvectionAlgorithm:Inside, 

    Simple;                  !- Algorithm 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SURFACECONVECTIONALGORITHM:OU

TSIDE =========== 

 

SurfaceConvectionAlgorithm:Outside, 

    SimpleCombined;          !- Algorithm 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

HEATBALANCEALGORITHM 

=========== 

 

HeatBalanceAlgorithm, 

    CombinedHeatAndMoistureFiniteElement,  

!- Algorithm 

    200,                     !- Surface Temperature 

Upper Limit {C} 

    0.1,                     !- Minimum Surface 

Convection Heat Transfer Coefficient Value 

{W/m2-K} 

    1000;                    !- Maximum Surface 

Convection Heat Transfer Coefficient Value 

{W/m2-K} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

ZONEAIRHEATBALANCEALGORITHM 

=========== 

 

ZoneAirHeatBalanceAlgorithm, 

    ThirdOrderBackwardDifference;  !- 

Algorithm 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

TIMESTEP =========== 

 

Timestep, 

    20;                      !- Number of Timesteps per 

Hour 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SITE:LOCATION =========== 

 

Site:Location, 

    São Paulo,               !- Name 

    -23.5,                   !- Latitude {deg} 

    -46.62,                  !- Longitude {deg} 

    -3,                      !- Time Zone {hr} 

    792;                     !- Elevation {m} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SIZINGPERIOD:DESIGNDAY 

=========== 

SizingPeriod:DesignDay, 

    Verão,                   !- Name 

    1,                       !- Month 

    1,                       !- Day of Month 

    SummerDesignDay,         !- Day Type 

    31.9,                    !- Maximum Dry-Bulb 

Temperature {C} 

    9.2,                     !- Daily Dry-Bulb Temperature 

Range {deltaC} 

    DefaultMultipliers,      !- Dry-Bulb 

Temperature Range Modifier Type 

    ,                        !- Dry-Bulb Temperature 

Range Modifier Day Schedule Name 

    WetBulb,                 !- Humidity Condition 

Type 

    31.9,                    !- Wetbulb or DewPoint at 

Maximum Dry-Bulb {C} 

    ,                        !- Humidity Condition Day 

Schedule Name 

    ,                        !- Humidity Ratio at Maximum 

Dry-Bulb {kgWater/kgDryAir} 

    ,                        !- Enthalpy at Maximum Dry-

Bulb {J/kg} 

    ,                        !- Daily Wet-Bulb Temperature 

Range {deltaC} 

    92043,                   !- Barometric Pressure {Pa} 

    15.4,                    !- Wind Speed {m/s} 

    0,                       !- Wind Direction {deg} 

    No,                      !- Rain Indicator 

    No,                      !- Snow Indicator 

    No,                      !- Daylight Saving Time 

Indicator 

    ASHRAEClearSky,          !- Solar Model 

Indicator 

    ,                        !- Beam Solar Day Schedule 

Name 

    ,                        !- Diffuse Solar Day Schedule 

Name 

    ,                        !- ASHRAE Clear Sky Optical 

Depth for Beam Irradiance (taub) 

{dimensionless} 

    ,                        !- ASHRAE Clear Sky Optical 

Depth for Diffuse Irradiance (taud) 

{dimensionless} 

    0.5;                     !- Sky Clearness 

 

SizingPeriod:DesignDay, 

    Inverno,                 !- Name 

    7,                       !- Month 

    1,                       !- Day of Month 

    WinterDesignDay,         !- Day Type 

    16.6,                    !- Maximum Dry-Bulb 

Temperature {C} 
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    10,                      !- Daily Dry-Bulb Temperature 

Range {deltaC} 

    DefaultMultipliers,      !- Dry-Bulb 

Temperature Range Modifier Type 

    ,                        !- Dry-Bulb Temperature 

Range Modifier Day Schedule Name 

    WetBulb,                 !- Humidity Condition 

Type 

    16.6,                    !- Wetbulb or DewPoint at 

Maximum Dry-Bulb {C} 

    ,                        !- Humidity Condition Day 

Schedule Name 

    ,                        !- Humidity Ratio at Maximum 

Dry-Bulb {kgWater/kgDryAir} 

    ,                        !- Enthalpy at Maximum Dry-

Bulb {J/kg} 

    ,                        !- Daily Wet-Bulb Temperature 

Range {deltaC} 

    92043,                   !- Barometric Pressure {Pa} 

    7.7,                     !- Wind Speed {m/s} 

    180,                     !- Wind Direction {deg} 

    No,                      !- Rain Indicator 

    No,                      !- Snow Indicator 

    No,                      !- Daylight Saving Time 

Indicator 

    ASHRAEClearSky,          !- Solar Model 

Indicator 

    ,                        !- Beam Solar Day Schedule 

Name 

    ,                        !- Diffuse Solar Day Schedule 

Name 

    ,                        !- ASHRAE Clear Sky Optical 

Depth for Beam Irradiance (taub) 

{dimensionless} 

    ,                        !- ASHRAE Clear Sky Optical 

Depth for Diffuse Irradiance (taud) 

{dimensionless} 

    0.5;                     !- Sky Clearness 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SITE:GROUNDREFLECTANCE 

=========== 

 

Site:GroundReflectance, 

    0.2,                     !- January Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- February Ground 

Reflectance {dimensionless} 

    0.2,                     !- March Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- April Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- May Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- June Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- July Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- August Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- September Ground 

Reflectance {dimensionless} 

    0.2,                     !- October Ground Reflectance 

{dimensionless} 

    0.2,                     !- November Ground 

Reflectance {dimensionless} 

    0.2;                     !- December Ground 

Reflectance {dimensionless} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SCHEDULETYPELIMITS =========== 

 

ScheduleTypeLimits, 

    Número Qualquer,         !- Name 

    ,                        !- Lower Limit Value 

    ,                        !- Upper Limit Value 

    ,                        !- Numeric Type 

    Dimensionless;           !- Unit Type 

 

ScheduleTypeLimits, 

    Fração,                  !- Name 

    0,                       !- Lower Limit Value 

    1,                       !- Upper Limit Value 

    Continuous,              !- Numeric Type 

    Dimensionless;           !- Unit Type 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

SCHEDULE:COMPACT =========== 

 

Schedule:Compact, 

    Ventilation Schedule,    !- Name 

    Fração,                  !- Schedule Type Limits 

Name 

    Through: 12/31,          !- Field 1 

    For: AllDays,            !- Field 2 

    Until:24:00,             !- Field 3 

    1;                       !- Field 4 

 

Schedule:Compact, 

    Shading Schedule,        !- Name 

    Fração,                  !- Schedule Type Limits 

Name 

    Through: 12/31,          !- Field 1 

    For: AllDays,            !- Field 2 

    Until: 24:00,            !- Field 3 

    0;                       !- Field 4 
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!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIAL =========== 

 

Material, 

    Reboco,                  !- Name 

    MediumSmooth,            !- Roughness 

    0.02,                    !- Thickness {m} 

    1.15,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    1800,                    !- Density {kg/m3} 

    1000,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.3,                     !- Thermal Absorptance 

    0.3,                     !- Solar Absorptance 

    0.3;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Bloco cerâmico,          !- Name 

    Rough,                   !- Roughness 

    0.09,                    !- Thickness {m} 

    0.7,                     !- Conductivity {W/m-K} 

    1000,                    !- Density {kg/m3} 

    920,                     !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.3,                     !- Thermal Absorptance 

    0.3,                     !- Solar Absorptance 

    0.3;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Concreto,                !- Name 

    Rough,                   !- Roughness 

    0.1,                     !- Thickness {m} 

    1.75,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    2200,                    !- Density {kg/m3} 

    1000,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.6,                     !- Thermal Absorptance 

    0.6,                     !- Solar Absorptance 

    0.6;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Piso ceramico,           !- Name 

    Smooth,                  !- Roughness 

    0.0127,                  !- Thickness {m} 

    0.9,                     !- Conductivity {W/m-K} 

    1600,                    !- Density {kg/m3} 

    920,                     !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.3,                     !- Thermal Absorptance 

    0.3,                     !- Solar Absorptance 

    0.3;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Compensado,              !- Name 

    Rough,                   !- Roughness 

    0.035,                   !- Thickness {m} 

    0.15,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    530,                     !- Density {kg/m3} 

    2300,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.9,                     !- Thermal Absorptance 

    0.7,                     !- Solar Absorptance 

    0.7;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Membrana Betuminosa,     !- Name 

    Smooth,                  !- Roughness 

    0.004,                   !- Thickness {m} 

    0.23,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    1000,                    !- Density {kg/m3} 

    1460,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.7,                     !- Thermal Absorptance 

    0.7,                     !- Solar Absorptance 

    0.7;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Regularização,           !- Name 

    MediumSmooth,            !- Roughness 

    0.01,                    !- Thickness {m} 

    1.15,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    1800,                    !- Density {kg/m3} 

    1000,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.7,                     !- Thermal Absorptance 

    0.7,                     !- Solar Absorptance 

    0.7;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Name 

    MediumSmooth,            !- Roughness 

    0.02,                    !- Thickness {m} 

    1.15,                    !- Conductivity {W/m-K} 

    1800,                    !- Density {kg/m3} 

    1000,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.3,                     !- Thermal Absorptance 

    0.3,                     !- Solar Absorptance 

    0.3;                     !- Visible Absorptance 

 

Material, 

    Camada Verde ,           !- Name 

    Rough,                   !- Roughness 

    0.001,                   !- Thickness {m} 

    0.002,                   !- Conductivity {W/m-K} 

    0.4,                     !- Density {kg/m3} 

    2800,                    !- Specific Heat {J/kg-K} 

    0.2,                     !- Thermal Absorptance 

    0.2,                     !- Solar Absorptance 

    0.2;                     !- Visible Absorptance 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

WINDOWMATERIAL:GLAZING 

=========== 

 

WindowMaterial:Glazing, 

    CLEAR 3MM,               !- Name 
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    SpectralAverage,         !- Optical Data Type 

    ,                        !- Window Glass Spectral 

Data Set Name 

    0.003,                   !- Thickness {m} 

    0.837,                   !- Solar Transmittance at 

Normal Incidence 

    0.075,                   !- Front Side Solar 

Reflectance at Normal Incidence 

    0.075,                   !- Back Side Solar 

Reflectance at Normal Incidence 

    0.898,                   !- Visible Transmittance at 

Normal Incidence 

    0.081,                   !- Front Side Visible 

Reflectance at Normal Incidence 

    0.081,                   !- Back Side Visible 

Reflectance at Normal Incidence 

    0.0,                     !- Infrared Transmittance at 

Normal Incidence 

    0.84,                    !- Front Side Infrared 

Hemispherical Emissivity 

    0.84,                    !- Back Side Infrared 

Hemispherical Emissivity 

    0.9;                     !- Conductivity {W/m-K} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:SETTINGS =========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Concreto,                !- Material Name 

    0.22,                    !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    0.24,                    !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    0.6,                     !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Compensado,              !- Material Name 

    0.5,                     !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    0.001,                   !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    0.24,                    !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Regularização,           !- Material Name 

    0.24,                    !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    0.217,                   !- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Se

ttings, 

    Camada verde,            !- Material Name    0.5,                     

!- Porosity {m3/m3} 

    0.2;                     !- Initial Water Content Ratio 

{kg/kg} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:SORPTIONISOTHERM 

=========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Concreto,                !- Material Name 

    7,                       !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.065,                   !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 
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    25.5,                    !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.113,                   !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    29.6,                    !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.329,                   !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    46.1,                    !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    0.582,                   !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    80.1,                    !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.754,                   !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    101,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    144;                     !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    9,                       !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    30,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    45,                      !- Moisture Content 3 {kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    65,                      !- Moisture Content 4 {kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    95,                      !- Moisture Content 5 {kg/m3} 

    0.999,                   !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    110,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.9995,                  !- Relative Humidity 

Fraction 7 {dimensionless} 

    140,                     !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.9999,                  !- Relative Humidity 

Fraction 8 {dimensionless} 

    200,                     !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    210;                     !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    25,                      !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.1,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    0.386,                   !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.2,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    0.867,                   !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.3,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    1.48,                    !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    0.4,                     !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    2.3,                     !- Moisture Content 5 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    3.42,                    !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.55,                    !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    4.17,                    !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.6,                     !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 

    5.09,                    !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    0.65,                    !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    6.26,                    !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

    0.7,                     !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    7.8,                     !- Moisture Content 10 

{kg/m3} 

    0.75,                    !- Relative Humidity Fraction 

11 {dimensionless} 

    9.92,                    !- Moisture Content 11 

{kg/m3} 
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    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

12 {dimensionless} 

    13,                      !- Moisture Content 12 

{kg/m3} 

    0.85,                    !- Relative Humidity Fraction 

13 {dimensionless} 

    17.9,                    !- Moisture Content 13 

{kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

14 {dimensionless} 

    27,                      !- Moisture Content 14 

{kg/m3} 

    0.91,                    !- Relative Humidity Fraction 

15 {dimensionless} 

    29.8,                    !- Moisture Content 15 

{kg/m3} 

    0.92,                    !- Relative Humidity Fraction 

16 {dimensionless} 

    33.2,                    !- Moisture Content 16 

{kg/m3} 

    0.93,                    !- Relative Humidity Fraction 

17 {dimensionless} 

    37.3,                    !- Moisture Content 17 

{kg/m3} 

    0.94,                    !- Relative Humidity Fraction 

18 {dimensionless} 

    42.6,                    !- Moisture Content 18 

{kg/m3} 

    0.95,                    !- Relative Humidity Fraction 

19 {dimensionless} 

    49.3,                    !- Moisture Content 19 

{kg/m3} 

    0.96,                    !- Relative Humidity Fraction 

20 {dimensionless} 

    58.3,                    !- Moisture Content 20 

{kg/m3} 

    0.97,                    !- Relative Humidity Fraction 

21 {dimensionless} 

    71.1,                    !- Moisture Content 21 

{kg/m3} 

    0.98,                    !- Relative Humidity Fraction 

22 {dimensionless} 

    90.6,                    !- Moisture Content 22 

{kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

23 {dimensionless} 

    124,                     !- Moisture Content 23 

{kg/m3} 

    0.995,                   !- Relative Humidity Fraction 

24 {dimensionless} 

    151,                     !- Moisture Content 24 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

25 {dimensionless} 

    193;                     !- Moisture Content 25 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Compensado,              !- Material Name 

    12,                      !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0.2015,                  !- Relative Humidity 

Fraction 1 {dimensionless} 

    3.7125,                  !- Moisture Content 1 

{kg/m3} 

    0.203,                   !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    3.74,                    !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.435,                   !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    5.8025,                  !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.439,                   !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    5.83,                    !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    0.6495,                  !- Relative Humidity 

Fraction 5 {dimensionless} 

    7.7825,                  !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.6515,                  !- Relative Humidity 

Fraction 6 {dimensionless} 

    7.81,                    !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.8215,                  !- Relative Humidity 

Fraction 7 {dimensionless} 

    10.3675,                 !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.825,                   !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 

    10.3675,                 !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    0.9215,                  !- Relative Humidity 

Fraction 9 {dimensionless} 

    13.1175,                 !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

    0.925,                   !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    13.1175,                 !- Moisture Content 10 

{kg/m3} 

    0.9575,                  !- Relative Humidity 

Fraction 11 {dimensionless} 

    14.7125,                 !- Moisture Content 11 

{kg/m3} 

    0.9605,                  !- Relative Humidity 

Fraction 12 {dimensionless} 
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    15.345;                  !- Moisture Content 12 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    5,                       !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    1.548,                   !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.695,                   !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    1.742,                   !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.915,                   !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    2.903,                   !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    56.115;                  !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Regularização,           !- Material Name 

    9,                       !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    30,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    45,                      !- Moisture Content 3 {kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    65,                      !- Moisture Content 4 {kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    95,                      !- Moisture Content 5 {kg/m3} 

    0.999,                   !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    110,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.9995,                  !- Relative Humidity 

Fraction 7 {dimensionless} 

    140,                     !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.9999,                  !- Relative Humidity 

Fraction 8 {dimensionless} 

    200,                     !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    210;                     !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    9,                       !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    30,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    45,                      !- Moisture Content 3 {kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    65,                      !- Moisture Content 4 {kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    95,                      !- Moisture Content 5 {kg/m3} 

    0.999,                   !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    110,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.9995,                  !- Relative Humidity 

Fraction 7 {dimensionless} 

    140,                     !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.9999,                  !- Relative Humidity 

Fraction 8 {dimensionless} 

    200,                     !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    210;                     !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    18,                      !- Number of Isotherm 

Coordinates 
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    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    0.000485,                !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.6,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    0.000724,                !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.7,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    0.00112,                 !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    0.00188,                 !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.85,                    !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    0.00262,                 !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    0.00403,                 !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.91,                    !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 

    0.00448,                 !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    0.92,                    !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    0.00503,                 !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

    0.93,                    !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    0.00572,                 !- Moisture Content 10 

{kg/m3} 

    0.94,                    !- Relative Humidity Fraction 

11 {dimensionless} 

    0.0066,                  !- Moisture Content 11 

{kg/m3} 

    0.95,                    !- Relative Humidity Fraction 

12 {dimensionless} 

    0.00777,                 !- Moisture Content 12 

{kg/m3} 

    0.96,                    !- Relative Humidity Fraction 

13 {dimensionless} 

    0.00941,                 !- Moisture Content 13 

{kg/m3} 

    0.97,                    !- Relative Humidity Fraction 

14 {dimensionless} 

    0.0119,                  !- Moisture Content 14 

{kg/m3} 

    0.98,                    !- Relative Humidity Fraction 

15 {dimensionless} 

    0.0159,                  !- Moisture Content 15 

{kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

16 {dimensionless} 

    0.0239,                  !- Moisture Content 16 

{kg/m3} 

    0.995,                   !- Relative Humidity Fraction 

17 {dimensionless} 

    0.0318,                  !- Moisture Content 17 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

18 {dimensionless} 

    0.0471;                  !- Moisture Content 18 

{kg/m3} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

orptionIsotherm, 

    Camada verde,            !- Material Name 

    25,                      !- Number of Isotherm 

Coordinates 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.1,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    0.347,                   !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.2,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    0.779,                   !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.3,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    1.33,                    !- Moisture Content 4 

{kg/m3} 

    0.4,                     !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    2.07,                    !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    3.09,                    !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.55,                    !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    3.77,                    !- Moisture Content 7 

{kg/m3} 

    0.6,                     !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 
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    4.62,                    !- Moisture Content 8 

{kg/m3} 

    0.65,                    !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    5.69,                    !- Moisture Content 9 

{kg/m3} 

    0.7,                     !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    7.12,                    !- Moisture Content 10 

{kg/m3} 

    0.75,                    !- Relative Humidity Fraction 

11 {dimensionless} 

    9.09,                    !- Moisture Content 11 

{kg/m3} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

12 {dimensionless} 

    12,                      !- Moisture Content 12 

{kg/m3} 

    0.85,                    !- Relative Humidity Fraction 

13 {dimensionless} 

    16.7,                    !- Moisture Content 13 

{kg/m3} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

14 {dimensionless} 

    25.7,                    !- Moisture Content 14 

{kg/m3} 

    0.91,                    !- Relative Humidity Fraction 

15 {dimensionless} 

    28.6,                    !- Moisture Content 15 

{kg/m3} 

    0.92,                    !- Relative Humidity Fraction 

16 {dimensionless} 

    32.1,                    !- Moisture Content 16 

{kg/m3} 

    0.93,                    !- Relative Humidity Fraction 

17 {dimensionless} 

    36.5,                    !- Moisture Content 17 

{kg/m3} 

    0.94,                    !- Relative Humidity Fraction 

18 {dimensionless} 

    42.1,                    !- Moisture Content 18 

{kg/m3} 

    0.95,                    !- Relative Humidity Fraction 

19 {dimensionless} 

    49.6,                    !- Moisture Content 19 

{kg/m3} 

    0.96,                    !- Relative Humidity Fraction 

20 {dimensionless} 

    60,                      !- Moisture Content 20 

{kg/m3} 

    0.97,                    !- Relative Humidity Fraction 

21 {dimensionless} 

    75.6,                    !- Moisture Content 21 

{kg/m3} 

    0.98,                    !- Relative Humidity Fraction 

22 {dimensionless} 

    101,                     !- Moisture Content 22 

{kg/m3} 

    0.99,                    !- Relative Humidity Fraction 

23 {dimensionless} 

    152,                     !- Moisture Content 23 

{kg/m3} 

    0.995,                   !- Relative Humidity Fraction 

24 {dimensionless} 

    202,                     !- Moisture Content 24 

{kg/m3} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

25 {dimensionless} 

    300;                     !- Moisture Content 25 

{kg/m3} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:SUCTION =========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Concreto,                !- Material Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    101,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.00000000144,           !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    144,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000000286;            !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    45,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.000000000109,          !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000000249;            !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 
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    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    13,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.00000000035,           !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    193,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000034;               !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Regularização,           !- Material Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    45,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.000000000109,          !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000000249;            !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    45,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.000000000109,          !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000000249;            !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Compensado,              !- Material Name 

    1,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0;                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    1,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0;                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    6,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    50,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.00000000000105,        !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    70,                      !- Moisture Content 3 {kg/m3} 

    0.00000000000394,        !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

    90,                      !- Moisture Content 4 {kg/m3} 

    0.0000000000148,         !- Liquid Transport 

Coefficient 4 {m2/s} 

    110,                     !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.0000000000559,         !- Liquid Transport 

Coefficient 5 {m2/s} 

    160,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.00000000153;           !- Liquid Transport 

Coefficient 6 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:S

uction, 

    Camada verde,            !- Material Name 

    3,                       !- Number of Suction points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    12,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.0000000001,            !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    300,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.000001;                !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:REDISTRIBUTION 

=========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Concreto,                !- Material Name 
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    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    101,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    5E-18,                   !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    144,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    5E-16;                   !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    20,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.0000000001,            !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.000000007;             !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    13,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.00000000035,           !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    193,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000035;               !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Regularização,           !- Material Name 

    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    20,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.0000000001,            !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.000000007;             !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    20,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.0000000001,            !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    210,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.000000007;             !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Compensado,              !- Material Name 

    1,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0;                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    1,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0;                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    6,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    50,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.000000000000105,       !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 
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    70,                      !- Moisture Content 3 {kg/m3} 

    0.000000000000394,       !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

    90,                      !- Moisture Content 4 {kg/m3} 

    0.00000000000148,        !- Liquid Transport 

Coefficient 4 {m2/s} 

    110,                     !- Moisture Content 5 

{kg/m3} 

    0.00000000000559,        !- Liquid Transport 

Coefficient 5 {m2/s} 

    160,                     !- Moisture Content 6 

{kg/m3} 

    0.000000000153;          !- Liquid Transport 

Coefficient 6 {m2/s} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:R

edistribution, 

    Camada verde,            !- Material Name 

    3,                       !- Number of Redistribution 

points 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0,                       !- Liquid Transport Coefficient 

1 {m2/s} 

    12,                      !- Moisture Content 2 {kg/m3} 

    0.0000000001,            !- Liquid Transport 

Coefficient 2 {m2/s} 

    300,                     !- Moisture Content 3 

{kg/m3} 

    0.0000001;               !- Liquid Transport 

Coefficient 3 {m2/s} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:DIFFUSION =========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Concreto,                !- Material Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    76;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    19;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    15;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Regularização,           !- Material Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    19;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    19;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Compensado,              !- Material Name 

    3,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    700,                     !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    200,                     !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 2 {dimensionless} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    20;                      !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 3 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    11,                      !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    993.17,                  !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 
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    0.1,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    993.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 2 {dimensionless} 

    0.2,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    993.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 3 {dimensionless} 

    0.3,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    993.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 4 {dimensionless} 

    0.4,                     !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    993.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 5 {dimensionless} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    993.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 6 {dimensionless} 

    0.6,                     !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    979.7,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 7 {dimensionless} 

    0.7,                     !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 

    726.2,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 8 {dimensionless} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    497.4,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 9 {dimensionless} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    247,                     !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 10 {dimensionless} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

11 {dimensionless} 

    92.9;                    !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 11 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    11,                      !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    137.8,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

    0.1,                     !- Relative Humidity Fraction 

2 {dimensionless} 

    137.8,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 2 {dimensionless} 

    0.2,                     !- Relative Humidity Fraction 

3 {dimensionless} 

    132.5,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 3 {dimensionless} 

    0.3,                     !- Relative Humidity Fraction 

4 {dimensionless} 

    126.9,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 4 {dimensionless} 

    0.4,                     !- Relative Humidity Fraction 

5 {dimensionless} 

    122.4,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 5 {dimensionless} 

    0.5,                     !- Relative Humidity Fraction 

6 {dimensionless} 

    117.6,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 6 {dimensionless} 

    0.6,                     !- Relative Humidity Fraction 

7 {dimensionless} 

    113.1,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 7 {dimensionless} 

    0.7,                     !- Relative Humidity Fraction 

8 {dimensionless} 

    108.9,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 8 {dimensionless} 

    0.8,                     !- Relative Humidity Fraction 

9 {dimensionless} 

    104.6,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 9 {dimensionless} 

    0.9,                     !- Relative Humidity Fraction 

10 {dimensionless} 

    100.5,                   !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 10 {dimensionless} 

    1,                       !- Relative Humidity Fraction 

11 {dimensionless} 

    96.8;                    !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 11 {dimensionless} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:Di

ffusion, 

    Camada verde,            !- Material Name 

    1,                       !- Number of Data Pairs 

    0,                       !- Relative Humidity Fraction 

1 {dimensionless} 

    5;                       !- Water Vapor Diffusion 

Resistance Factor 1 {dimensionless} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

MATERIALPROPERTY:HEATANDMOIST

URETRANSFER:THERMALCONDUCTIVI

TY =========== 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Concreto,                !- Material Name 
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    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    1.373,                   !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    220,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    2.52152;                 !- Thermal Conductivity 

2 {W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Reboco,                  !- Material Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    240,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    1.60842;                 !- Thermal Conductivity 

2 {W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Bloco cerâmico,          !- Material Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.18,                    !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    600,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    1.53;                    !- Thermal Conductivity 2 

{W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Compensado,              !- Material Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.1,                     !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    500,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.25;                    !- Thermal Conductivity 2 

{W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Membrana Betuminosa,     !- Material Name 

    1,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    4;                       !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Regularização,           !- Material Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    240,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    1.60842;                 !- Thermal Conductivity 

2 {W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Material 

Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.8,                     !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    240,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    1.60842;                 !- Thermal Conductivity 

2 {W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Piso ceramico,           !- Material Name 

    1,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.495;                   !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

 

MaterialProperty:HeatAndMoistureTransfer:T

hermalConductivity, 

    Camada verde,            !- Material Name 

    2,                       !- Number of Thermal 

Coordinates 

    0,                       !- Moisture Content 1 {kg/m3} 

    0.2,                     !- Thermal Conductivity 1 

{W/m-K} 

    500,                     !- Moisture Content 2 

{kg/m3} 

    0.8;                     !- Thermal Conductivity 2 

{W/m-K} 
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!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

CONSTRUCTION =========== 

 

Construction, 

    Paredes,                 !- Name 

    Reboco,                  !- Outside Layer 

    Bloco cerâmico,          !- Layer 2 

    Reboco;                  !- Layer 3 

 

Construction, 

    Laje de piso,            !- Name 

    Reboco,                  !- Outside Layer 

    Concreto,                !- Layer 2 

    Reboco,                  !- Layer 3 

    Piso ceramico;           !- Layer 4 

 

Construction, 

    Laje de cobertura,       !- Name 

    Acabamento Laje de Cobertura,  !- Outside 

Layer 

    Membrana Betuminosa,     !- Layer 2 

    Regularização,           !- Layer 3 

    Concreto,                !- Layer 4 

    Reboco;                  !- Layer 5 

 

Construction, 

    Portas,                  !- Name 

    Compensado;              !- Outside Layer 

 

Construction, 

    Vidros,                  !- Name 

    CLEAR 3MM;               !- Outside Layer 

 

Construction, 

    Parede Verde,            !- Name 

    Camada Verde ,           !- Outside Layer 

    Reboco,                  !- Layer 2 

    Bloco cerâmico,          !- Layer 3 

    Reboco;                  !- Layer 4 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

GLOBALGEOMETRYRULES 

=========== 

 

GlobalGeometryRules, 

    UpperLeftCorner,         !- Starting Vertex 

Position 

    CounterClockWise,        !- Vertex Entry 

Direction 

    Relative;                !- Coordinate System 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

ZONE =========== 

 

Zone, 

    Zona 1,                  !- Name 

    ,                        !- Direction of Relative North 

{deg} 

    ,                        !- X Origin {m} 

    ,                        !- Y Origin {m} 

    ,                        !- Z Origin {m} 

    1,                       !- Type 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Ceiling Height {m} 

    autocalculate,           !- Volume {m3} 

    autocalculate,           !- Floor Area {m2} 

    ,                        !- Zone Inside Convection 

Algorithm 

    ,                        !- Zone Outside Convection 

Algorithm 

    Yes;                     !- Part of Total Floor Area 

 

Zone, 

    Zona 2,                  !- Name 

    ,                        !- Direction of Relative North 

{deg} 

    ,                        !- X Origin {m} 

    ,                        !- Y Origin {m} 

    ,                        !- Z Origin {m} 

    1,                       !- Type 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Ceiling Height {m} 

    autocalculate,           !- Volume {m3} 

    autocalculate,           !- Floor Area {m2} 

    ,                        !- Zone Inside Convection 

Algorithm 

    ,                        !- Zone Outside Convection 

Algorithm 

    Yes;                     !- Part of Total Floor Area 

 

Zone, 

    Zona 3,                  !- Name 

    ,                        !- Direction of Relative North 

{deg} 

    ,                        !- X Origin {m} 

    ,                        !- Y Origin {m} 

    ,                        !- Z Origin {m} 

    1,                       !- Type 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Ceiling Height {m} 

    autocalculate,           !- Volume {m3} 

    autocalculate,           !- Floor Area {m2} 

    ,                        !- Zone Inside Convection 

Algorithm 

    ,                        !- Zone Outside Convection 

Algorithm 

    Yes;                     !- Part of Total Floor Area 
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Zone, 

    Zona 4,                  !- Name 

    ,                        !- Direction of Relative North 

{deg} 

    ,                        !- X Origin {m} 

    ,                        !- Y Origin {m} 

    ,                        !- Z Origin {m} 

    1,                       !- Type 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Ceiling Height {m} 

    autocalculate,           !- Volume {m3} 

    autocalculate,           !- Floor Area {m2} 

    ,                        !- Zone Inside Convection 

Algorithm 

    ,                        !- Zone Outside Convection 

Algorithm 

    Yes;                     !- Part of Total Floor Area 

 

Zone, 

    Zona 5,                  !- Name 

    ,                        !- Direction of Relative North 

{deg} 

    ,                        !- X Origin {m} 

    ,                        !- Y Origin {m} 

    ,                        !- Z Origin {m} 

    1,                       !- Type 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Ceiling Height {m} 

    autocalculate,           !- Volume {m3} 

    autocalculate,           !- Floor Area {m2} 

    ,                        !- Zone Inside Convection 

Algorithm 

    ,                        !- Zone Outside Convection 

Algorithm 

    Yes;                     !- Part of Total Floor Area 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

BUILDINGSURFACE:DETAILED 

=========== 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P12a,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P24,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P12b,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P46c,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P13,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P51,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 
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    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P14,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Parede Verde,            !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P11,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 1,                  !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 

    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 
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BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 1,                  !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 1,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P22,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P34b,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P23,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P41,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P24,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P12a,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 
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    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P21,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 2,                  !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 

    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 2,                  !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 2,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P32,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P32,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 
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    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P33,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P43,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P34a,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P42,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P34b,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P22,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P31,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 
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    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 3,                  !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 

    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 3,                  !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 3,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P44,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P44,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 
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    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P45,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    8.35,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P46a,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    8.35,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P46b,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P52,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    6.8,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P46c,                    !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P12b,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 
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    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P41,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P23,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P42,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P34a,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P43,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P33,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 4a,                 !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 
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    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 4b,                 !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 

    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 4a,                 !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.05,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 4b,                 !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 4,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 
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    4.05,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.05,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P52,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P46b,                    !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P53,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    6.8,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P54,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Parede Verde,            !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    6.8,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    P51,                     !- Name 

    Wall,                    !- Surface Type 

    Paredes,                 !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Surface,                 !- Outside Boundary 

Condition 

    P13,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP 
158 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Piso 5,                  !- Name 

    Floor,                   !- Surface Type 

    Laje de piso,            !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Adiabatic,               !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    NoSun,                   !- Sun Exposure 

    NoWind,                  !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    0;                       !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

BuildingSurface:Detailed, 

    Laje 5,                  !- Name 

    Ceiling,                 !- Surface Type 

    Laje de cobertura,       !- Construction Name 

    Zona 5,                  !- Zone Name 

    Outdoors,                !- Outside Boundary 

Condition 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    SunExposed,              !- Sun Exposure 

    WindExposed,             !- Wind Exposure 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.55,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.4,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.55,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.8,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.4;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

FENESTRATIONSURFACE:DETAILED 

=========== 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    J1,                      !- Name 

    Window,                  !- Surface Type 

    Vidros,                  !- Construction Name 

    P14,                     !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.475,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.475,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 
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    1.075,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    1.075,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    J2,                      !- Name 

    Window,                  !- Surface Type 

    Vidros,                  !- Construction Name 

    P21,                     !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    2.825,                   !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    2.825,                   !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    1.5,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    2.225,                   !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    1.5,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    2.225,                   !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    J3,                      !- Name 

    Window,                  !- Surface Type 

    Vidros,                  !- Construction Name 

    P31,                     !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    0,                       !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    1.625,                   !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    1.625,                   !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    0.225,                   !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    0.225,                   !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    J4,                      !- Name 

    Window,                  !- Surface Type 

    Vidros,                  !- Construction Name 

    P46a,                    !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    8.275,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    8.275,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    1.1,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    6.875,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    1.1,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    6.875,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    J5,                      !- Name 

    Window,                  !- Surface Type 

    Vidros,                  !- Construction Name 

    P54,                     !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    5.875,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 
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    5.75,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    5.875,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.475,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    1.1,                     !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.475,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    5.75,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P4,                      !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P45,                     !- Building Surface Name 

    ,                        !- Outside Boundary Condition 

Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    8.35,                    !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    2.225,                   !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    2.225,                   !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.025,                   !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    8.35,                    !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.025,                   !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P5a,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P46b,                    !- Building Surface Name 

    P5b,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    4.525,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    4.525,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.725,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.725,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P1b,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P46c,                    !- Building Surface Name 

    P1a,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.375,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.375,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.575,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.575,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 
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    P2b,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P41,                     !- Building Surface Name 

    P2a,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    2.425,                   !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    2.425,                   !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P3b,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P42,                     !- Building Surface Name 

    P3a,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.025,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.825,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.825,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P5b,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P52,                     !- Building Surface Name 

    P5a,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.725,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.725,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    4.525,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    4.525,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P1a,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P12b,                    !- Building Surface Name 

    P1b,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.575,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 1 Y-coordinate {m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.575,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 2 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 
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    3.375,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 3 Y-coordinate {m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.375,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    3.2,                     !- Vertex 4 Y-coordinate {m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P2a,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P23,                     !- Building Surface Name 

    P2b,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    2.4,                     !- Vertex 1 X-coordinate {m} 

    2.425,                   !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 2 X-coordinate {m} 

    2.425,                   !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 3 X-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    2.4,                     !- Vertex 4 X-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

FenestrationSurface:Detailed, 

    P3a,                     !- Name 

    Door,                    !- Surface Type 

    Portas,                  !- Construction Name 

    P34a,                    !- Building Surface Name 

    P3b,                     !- Outside Boundary 

Condition Object 

    autocalculate,           !- View Factor to Ground 

    ,                        !- Frame and Divider Name 

    1,                       !- Multiplier 

    autocalculate,           !- Number of Vertices 

    3.825,                   !- Vertex 1 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 1 Y-coordinate 

{m} 

    2.1,                     !- Vertex 1 Z-coordinate {m} 

    3.825,                   !- Vertex 2 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 2 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 2 Z-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 3 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 3 Y-coordinate 

{m} 

    0,                       !- Vertex 3 Z-coordinate {m} 

    3.025,                   !- Vertex 4 X-coordinate 

{m} 

    1.85,                    !- Vertex 4 Y-coordinate 

{m} 

    2.1;                     !- Vertex 4 Z-coordinate {m} 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

ZONEVENTILATION:DESIGNFLOWRATE 

=========== 

 

ZoneVentilation:DesignFlowRate, 

    Ventilação Zona 1,       !- Name 

    Zona 1,                  !- Zone or ZoneList Name 

    Ventilation Schedule,    !- Schedule Name 

    AirChanges/Hour,         !- Design Flow Rate 

Calculation Method 

    ,                        !- Design Flow Rate {m3/s} 

    ,                        !- Flow Rate per Zone Floor 

Area {m3/s-m2} 

    ,                        !- Flow Rate per Person {m3/s-

person} 

    1,                       !- Air Changes per Hour 

{1/hr} 

    Natural,                 !- Ventilation Type 

    ,                        !- Fan Pressure Rise {Pa} 

    1,                       !- Fan Total Efficiency 

    1,                       !- Constant Term Coefficient 

    ,                        !- Temperature Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Squared Term 

Coefficient 

    -100,                    !- Minimum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    -100,                    !- Delta Temperature 

{deltaC} 

    ,                        !- Delta Temperature Schedule 

Name 
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    -100,                    !- Minimum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    40;                      !- Maximum Wind Speed 

{m/s} 

 

ZoneVentilation:DesignFlowRate, 

    Ventilação Zona 2,       !- Name 

    Zona 2,                  !- Zone or ZoneList Name 

    Ventilation Schedule,    !- Schedule Name 

    AirChanges/Hour,         !- Design Flow Rate 

Calculation Method 

    ,                        !- Design Flow Rate {m3/s} 

    ,                        !- Flow Rate per Zone Floor 

Area {m3/s-m2} 

    ,                        !- Flow Rate per Person {m3/s-

person} 

    1,                       !- Air Changes per Hour 

{1/hr} 

    Natural,                 !- Ventilation Type 

    ,                        !- Fan Pressure Rise {Pa} 

    1,                       !- Fan Total Efficiency 

    1,                       !- Constant Term Coefficient 

    ,                        !- Temperature Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Squared Term 

Coefficient 

    -100,                    !- Minimum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    -100,                    !- Delta Temperature 

{deltaC} 

    ,                        !- Delta Temperature Schedule 

Name 

    -100,                    !- Minimum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    40;                      !- Maximum Wind Speed 

{m/s} 

ZoneVentilation:DesignFlowRate, 

    Ventilação Zona 3,       !- Name 

    Zona 3,                  !- Zone or ZoneList Name 

    Ventilation Schedule,    !- Schedule Name 

    AirChanges/Hour,         !- Design Flow Rate 

Calculation Method 

    ,                        !- Design Flow Rate {m3/s} 

    ,                        !- Flow Rate per Zone Floor 

Area {m3/s-m2} 

    ,                        !- Flow Rate per Person {m3/s-

person} 

    1,                       !- Air Changes per Hour 

{1/hr} 

    Natural,                 !- Ventilation Type 

    ,                        !- Fan Pressure Rise {Pa} 

    1,                       !- Fan Total Efficiency 

    1,                       !- Constant Term Coefficient 

    ,                        !- Temperature Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Squared Term 

Coefficient 

    -100,                    !- Minimum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    -100,                    !- Delta Temperature 

{deltaC} 

    ,                        !- Delta Temperature Schedule 

Name 

    -100,                    !- Minimum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    40;                      !- Maximum Wind Speed 

{m/s} 

 

ZoneVentilation:DesignFlowRate, 

    Ventilação Zona 4,       !- Name 

    Zona 4,                  !- Zone or ZoneList Name 

    Ventilation Schedule,    !- Schedule Name 

    AirChanges/Hour,         !- Design Flow Rate 

Calculation Method 

    ,                        !- Design Flow Rate {m3/s} 

    ,                        !- Flow Rate per Zone Floor 

Area {m3/s-m2} 
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    ,                        !- Flow Rate per Person {m3/s-

person} 

    1,                       !- Air Changes per Hour 

{1/hr} 

    Natural,                 !- Ventilation Type 

    ,                        !- Fan Pressure Rise {Pa} 

    1,                       !- Fan Total Efficiency 

    1,                       !- Constant Term Coefficient 

    ,                        !- Temperature Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Squared Term 

Coefficient 

    -100,                    !- Minimum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    -100,                    !- Delta Temperature 

{deltaC} 

    ,                        !- Delta Temperature Schedule 

Name 

    -100,                    !- Minimum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    40;                      !- Maximum Wind Speed 

{m/s} 

 

ZoneVentilation:DesignFlowRate, 

    Ventilação Zona 5,       !- Name 

    Zona 5,                  !- Zone or ZoneList Name 

    Ventilation Schedule,    !- Schedule Name 

    AirChanges/Hour,         !- Design Flow Rate 

Calculation Method 

    ,                        !- Design Flow Rate {m3/s} 

    ,                        !- Flow Rate per Zone Floor 

Area {m3/s-m2} 

    ,                        !- Flow Rate per Person {m3/s-

person} 

    1,                       !- Air Changes per Hour 

{1/hr} 

    Natural,                 !- Ventilation Type 

    ,                        !- Fan Pressure Rise {Pa} 

    1,                       !- Fan Total Efficiency 

    1,                       !- Constant Term Coefficient 

    ,                        !- Temperature Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Term Coefficient 

    ,                        !- Velocity Squared Term 

Coefficient 

    -100,                    !- Minimum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Indoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Indoor Temperature 

Schedule Name 

    -100,                    !- Delta Temperature 

{deltaC} 

    ,                        !- Delta Temperature Schedule 

Name 

    -100,                    !- Minimum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Minimum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    100,                     !- Maximum Outdoor 

Temperature {C} 

    ,                        !- Maximum Outdoor 

Temperature Schedule Name 

    40;                      !- Maximum Wind Speed 

{m/s} 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUT:VARIABLEDICTIONARY 

=========== 

 

Output:VariableDictionary, 

    Regular;                 !- Key Field 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUT:SURFACES:LIST =========== 

 

Output:Surfaces:List, 

    Lines;                   !- Report Type 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUT:SURFACES:DRAWING 

=========== 

 

Output:Surfaces:Drawing, 

    DXF,                     !- Report Type 

    RegularPolyline;         !- Report Specifications 

1 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUT:TABLE:SUMMARYREPORTS 

=========== 

 

Output:Table:SummaryReports, 

    AllSummary;              !- Report 1 Name 
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!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUTCONTROL:TABLE:STYLE 

=========== 

 

OutputControl:Table:Style, 

    Comma,                   !- Column Separator 

    JtoKWH;                  !- Unit Conversion 

 

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: 

OUTPUT:VARIABLE =========== 

 

Output:Variable, 

    *,                       !- Key Value 

    Site Outdoor Air Drybulb Temperature,  !- 

Variable Name 

    Hourly;                  !- Reporting Frequency 

 

Output:Variable, 

    *,                       !- Key Value 

    Zone Mean Air Temperature,  !- Variable 

Name 

    Hourly;                  !- Reporting Frequency 

 

Output:Variable, 

    *,                       !- Key Value 

    Surface Inside Face Temperature ,  !- 

Variable Name 

    Hourly;                  !- Reporting Frequency 
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