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RESUMO 

 

No Brasil, a construção civil ainda é caracterizada pela baixa produtividade e 

principalmente pelo grande desperdício. Porém, o mercado tem sinalizado que essa 

situação está sendo alterada e que o uso de novas tecnologias de construção e materiais é 

a melhor forma de permitir a industrialização e a racionalização dos processos de 

construção. O sistema Light Steel Framing (LSF) tem sido utilizado intensamente, há 

mais de trinta e cinco anos, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão e Canadá. 

No Brasil o sistema LSF foi introduzido no final da década de 1990 e está ainda passando 

por um processo de aceitação no mercado da construção civil nacional e de 

desenvolvimento técnico, mas ainda existem dúvidas em relação ao detalhamento no 

projeto e na execução dos sistemas complementares de fechamento e também quanto ao 

seu desempenho térmico. Tendo em vista esses aspectos, neste trabalho obtém-se a 

distribuição de temperatura em dois tipos de fechamento vertical em LSF, um 

intermediado por lã de vidro e uma camada de ar e um segundo intermediado somente 

por lã de vidro, por meio de simulações numéricas no programa computacional ANSYS 

(versão 17), considerando dias de máxima e mínima temperaturas de bulbo seco em 

quatro condições climáticas diferentes. Pelos resultados obtidos observa-se que para 

ambos os fechamentos, o comportamento das temperaturas se apresenta de forma bastante 

semelhante e com uma diferença numérica máxima de 0,40C na interface gesso 

acartonado/perfil no horário de maior temperatura externa. Para as temperaturas 

superficiais internas dos fechamentos obtém-se também uma diferença numérica máxima 

de 0,50C, no horário de maior temperatura externa. Como o desempenho térmico dos dois 

fechamentos é bastante similar, tem-se que o fechamento intermediado por ar e lã de vidro 

se torna mais viável no país pois atende também as expectativas de menores custos e 

menor impacto ambiental da construção já que utiliza menor quantidade de lã de vidro. 

 

Palavras-chave: Envoltória, Light Steel Framing, Desempenho Térmico, Simulação 

numérica.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction in Brazil is still characterized by low productivity and, particularly, by 

great waste. The market has signaled that this situation is changing, however, and that the 

use of new construction technologies and materials is the best way to enable the 

industrialization and rationalization of construction processes. The Light Steel Framing 

(LSF) system has been used intensively for over thirty-five years in the United States, 

United Kingdom, Australia, Japan and Canada. In Brazil, the LSF system was introduced 

in the late 1990s and is still undergoing a process of acceptance and technical 

development in the national construction market. There are still doubts, however, 

regarding the engineering design details and execution of the complementary enclosure 

systems and also their thermal performance. Considering these aspects, this work obtains 

the temperature distribution in two types of vertical enclosures in LSF, one intermediated 

by glass wool and an air layer, and a second one intermediated only by glass wool. The 

distributions are obtained through numerical simulations in the computer software 

ANSYS (version 17), considering days with maximum and minimum dry bulb 

temperatures in four different climatic conditions. The obtained results reveal that the 

temperature behavior is very similar for both enclosures, with a maximum numerical 

difference of 0.40°C at the plaster board/frame interface at the time of maximum external 

temperature. For the internal surface temperatures of the enclosures, there is also a 

maximum numerical difference of 0.50°C at the time of maximum external temperature. 

Since the thermal performance of both enclosures is very similar, it is concluded that the 

enclosure intermediated by air and glass wool becomes more viable in the country 

because it also meets the expectations of lower costs and less environmental impact of 

the construction since it uses less glass wool. 

 

Keywords: Enclosure, Light Steel Framing, Thermal Performance, Numerical 

Simulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento populacional e dos avanços tecnológicos, a indústria da construção 

civil no mundo tem buscado sistemas de construção mais eficientes com o objetivo de 

aumentar a produtividade, diminuir o desperdício e atender a uma demanda crescente de 

déficit habitacional. No Brasil, a construção civil ainda é predominantemente artesanal, 

caracterizada pela baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício. Porém, 

o mercado tem sinalizado que essa situação está sendo alterada e que o uso de novas 

tecnologias é a melhor forma de permitir a industrialização e a racionalização dos 

processos de construção. Nesse aspecto, o uso do aço na construção civil apresenta-se 

como uma das alternativas para mudar o panorama do setor (SANTIAGO; FREITAS; 

CRASTO, 2012). 

O sistema Light Steel Framing (LSF) tem sido utilizado intensamente, há mais de trinta 

e cinco anos, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão e Canadá (RODRIGUES, 

CALDAS, 2016). No Brasil, somente no final da década de 1990 este sistema foi 

introduzido, quando algumas construtoras começaram a importar kits pré-fabricados dos 

EUA para montagem de casas residenciais. Com a divulgação e desenvolvimento técnico 

do sistema LSF pelos setores envolvidos na geração da infraestrutura, o sistema passou a 

ser empregado em várias tipologias, como habitações de pequeno e grande porte, edifícios 

de apartamentos, edifícios comerciais, escolas, hospitais e como retrofit de edificações 

existentes (SANTIAGO, 2008). 

 

O LSF é um sistema de construção de concepção racional, que tem como principal 

característica uma estrutura constituída por perfis formados a frio de aço galvanizado que 

são utilizados para a composição de painéis estruturais e não-estruturais, vigas 

secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes. Por ser um sistema 

industrializado, possibilita uma construção a seco com grande rapidez de execução. 

(SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012). Na figura 1.1, ilustra-se uma edificação 

sendo construída com esse sistema. 
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FIGURA 1.1 – Residência sendo construída em LSF. 

 

Fonte: CRASTO, 2005, p. 8. 

 

Os painéis estruturais são formados por perfis galvanizados de seção U, constituindo 

guias na base e no topo dos painéis, e por perfis Ue (“U” enrijecido), denominados 

“montantes”, que são espaçados regularmente entre si de 400 ou 600 mm de acordo com 

a modulação definida no cálculo estrutural. As placas fixadas na estrutura formam os 

fechamentos internos ou externos. Os demais componentes do LSF são elementos leves 

e compatíveis com o conceito do sistema, que é a formação de um conjunto com baixo 

peso próprio. 

 

A utilização do sistema LSF implica em um ganho de tecnologia na construção civil, 

permitindo o controle rígido dos processos. Por ser um sistema racionalizado, é adequado 

para produção industrial, contribuindo no projeto de edifícios mais eficientes sob vários 

aspectos, como em uma construção mais sustentável, devido à possibilidade de 

reciclagem dos materiais e racionalização nas perdas de material (CRASTO, 2005; 

CAMPOS, 2010).  

 

A racionalização, industrialização e rapidez de execução, características tão apreciadas 

na construção em LSF, só são possíveis quando há um planejamento integral da obra, que 

implica em um projeto amplamente detalhado. O detalhamento dos projetos, tanto de 

arquitetura, como estrutural ou complementares, são essenciais para o melhor 
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desempenho do sistema e para se evitar patologias (SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 

2012). 

 

Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012), ainda existem deficiências no projeto, no 

detalhamento e na execução dos sistemas complementares de fechamento. Para a 

melhoria do desempenho do sistema LSF no Brasil é necessário ajustá-lo à cultura e ao 

clima brasileiro, de forma a atender também as expectativas de viabilidade de custos. 

Reduzir os custos e aumentar a eficiência do sistema é uma preocupação de todos os 

países que o utilizam. Os esforços para o desenvolvimento do LSF estão divididos em 

cinco grandes áreas: i) Redução de custos; ii) Treinamento de profissionais; iii) 

Elaboração de normas específicas para o dimensionamento e desempenho do LSF; iv) 

Publicações de literaturas técnicas e v) Organizações de entidades de classe voltadas para 

o LSF (BEVILAQUA, 2005). 

 

O processo de adequação do LSF às condições brasileiras pode ser evidenciado no 

número crescente de trabalhos recentes como os de Crasto (2005), Bevilaqua (2005), 

Gomes (2007, 2012), Santiago (2008), Lima (2008), Penna (2009), Campos (2010), 

Vivan (2011), Santiago, Freitas e Crasto (2012) e Carminatti Júnior (2012), Muzzi (2014) 

e Rodrigues e Caldas (2016), que enfocam na eficiência do sistema, tendo por meta sua 

melhor utilização no país. 

 

A solução dos problemas decorrentes da racionalização dos processos de construção no 

País engloba as avaliações de desempenho. Segundo Von Krüger (2000), os critérios de 

desempenho expressam as condições quantitativas às quais a edificação, quando 

submetida a determinadas condições de exposição, deve atender a fim de satisfazer às 

exigências dos usuários. Nesse sentido, a avaliação do desempenho térmico de 

edificações em LSF pode contribuir para o aumento da eficiência deste sistema no Brasil. 

Por meio de medições in loco, avaliações pós-ocupação (APO) e simulações numéricas e 

analíticas, pode-se determinar quais são os tipos de fechamento mais adequados às 

condições climáticas do Brasil, diminuindo-se o consumo energético para 

condicionamento dos ambientes e melhorando as condições de conforto térmico 

(GOMES, 2012). 
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1.1 – Apresentação do Problema 

Nas construções em LSF, os elementos estruturais podem gerar transmissão excessiva de 

calor entre o meio externo e o ambiente interno e condensação de umidade na face interna 

dos painéis de fechamento externo. Segundo Gorgolewski (2007), a condutividade 

térmica do aço pode ser 1.500 vezes maior do que a do material isolante, em condições 

climáticas rígidas, e ignorar os perfis em análises do desempenho térmico de edificações 

pode levar a uma superestimação da resistência térmica da construção em até 50 %. 

Nesse sentido, as simulações numéricas podem contribuir na busca por edificações 

eficientes energeticamente e mais sustentáveis, auxiliando na análise do desempenho 

térmico dos fechamentos verticais no sistema LSF. A simulação numérica permite uma 

análise de diferentes propostas projetuais, contribuindo como uma ferramenta de projeto. 

Segundo Akutsu (1998), indicadores como a resistência térmica ou condutância térmica 

dos elementos de fechamento da edificação servem de valores de referência para a seleção 

destes, em função do tipo de uso da edificação e das características do clima local.  

Diante destas questões, no presente trabalho apresenta-se uma a análise numérica da 

condução de calor através de dois tipos de células de fechamento em LSF para as zonas 

bioclimáticas ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08 nos dias de máxima temperatura de bulbo seco 

e nos dias de mínima temperatura de bulbo seco. 

 

1.2 – Motivação 

No Brasil, embora tenha sido implantado há mais de 25 anos, o sistema LSF está passando 

por um processo de desenvolvimento técnico e de aceitação no mercado da construção 

civil nacional. Existem deficiências no projeto, no detalhamento e na execução dos 

sistemas complementares de fechamento, e os estudos de desempenho térmico de 

edificações ainda são recentes. 

 

A avaliação do desempenho térmico do fechamento LSF é importante e permite verificar 

a influência da presença do perfil em aço galvanizado (pontes térmicas) no mecanismo 

de condução de calor através do fechamento. No país ainda são poucos os estudos 

mostrando o comportamento da temperatura ao longo do fechamento LSF, em função das 

condições climáticas locais. 
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Partindo-se da hipótese de que o sistema LSF é adequado ao clima brasileiro, 

proporcionando desempenho térmico adequado à construção, identifica-se a necessidade 

de se avaliar o seu comportamento em relação ao processo de condução de calor para as 

condições climáticas no Brasil.  

 

1.3 – Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é obter a distribuição de temperatura em dois tipos de 

fechamento vertical em LSF, um intermediado por lã de vidro e uma camada de ar e um 

segundo intermediado somente por lã de vidro, por meio de simulações numéricas no 

programa computacional ANSYS (versão 17), considerando dias de máxima e mínima 

temperaturas de bulbo seco em quatro condições climáticas diferentes.  

 

Além disso, o desenvolvimento deste trabalho engloba como objetivos específicos: 

a) Obtenção das temperaturas superficiais internas e externas do fechamento 

vertical em LSF levando-se em conta as condições climáticas das zonas 

bioclimáticas ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08. 

 

b) Determinação dos coeficientes de transferência de calor por convecção natural 

em espaço confinado vertical, considerando as zonas bioclimáticas ZB01, 

ZB02, ZB03 e ZB08.  

 

 

1.4 – Estrutura do Trabalho 

Além do presente capítulo, no qual se introduz os temas relacionados ao trabalho e 

descreve-se o objetivo e a motivação para a sua realização, esta tese é constituída por 

mais quatro capítulos. No Capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica sobre o sistema 

LSF focando nos trabalhos e publicações da área que embasam esta pesquisa.  

 

Os materiais e métodos utilizados para a avaliação do desempenho térmico, ao longo do 

dia, nas células de fechamento em LSF propostas, são apresentados no Capítulo 3. No 

Capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões para as análises feitas via 

simulação numérica. São apresentadas as conclusões do trabalho e as sugestões para 

desenvolvimento de pesquisas futuras no Capítulo 5. Por fim são descritas as referências 
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utilizadas no corpo do trabalho, os Apêndices A e B onde se encontram os gráficos 

complementares aos resultados encontrados e o Anexo A que contém um arquivo 

estatístico gerado pelo próprio programa EnergyPlus. 
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2 O SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING 

O Light Steel Framing (LSF) é um sistema de construção de concepção racional, que tem 

como principal característica uma estrutura constituída por perfis formados a frio de aço 

galvanizado que são utilizados para a composição de painéis estruturais e não-estruturais, 

vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes 

(SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012). Historicamente, o LSF possui sua origem nas 

habitações em madeira construídas pelos colonizadores em território norte americano no 

início do século XIX. Na construção dessas habitações foram empregados conceitos da 

revolução industrial como praticidade, produtividade e velocidade, para atender ao 

crescimento rápido da população norte americana (GOMES, 2007). As estruturas em 

madeira foram sendo substituídas lenta e gradualmente pelos perfis de aço, impulsionadas 

pelo grande desenvolvimento da indústria desse setor nos Estados Unidos (SANTIAGO, 

2008). 

 

O LSF é difundido internacionalmente por sua qualidade e racionalidade em todo o 

processo de construção. Este sistema possibilita uma construção com o mínimo de 

desperdício de material e com grande rapidez de execução. O sistema LSF começou a ser 

utilizado no Brasil no final da década de 1990. Hoje, o mercado nacional é capaz de 

fornecer todos os insumos necessários para a sua construção (SANTIAGO; FREITAS; 

CRASTO, 2012). A escolha desse sistema por parte dos clientes deve-se, principalmente, 

à rapidez na execução da obra, ao menor impacto ambiental e à qualidade de execução 

(CAMPOS, 2010). Um aspecto particular do LSF que o diferencia de outros sistemas de 

construção tradicionais é sua composição por elementos ou subsistemas (estruturais, de 

isolamento, de acabamentos exteriores e interiores, de instalações, etc.) funcionando em 

conjunto. Seu emprego apresenta uma série de vantagens, tanto em relação a construção 

convencional em alvenaria e concreto quanto em relação a construção com madeira. 

(RODRIGUES; CALDAS, 2016). 

 

De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012), os principais benefícios e vantagens no 

uso do sistema LSF em edificações são os seguintes: 

 

• Os produtos que constituem o sistema são padronizados de tecnologia avançada, 

em que os elementos de construção são produzidos industrialmente, onde a matéria prima 
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utilizada, os processos de fabricação, suas características técnicas e acabamento passam 

por rigorosos controles de qualidade; 

• Facilidade de obtenção dos perfis formados a frio, uma vez que são largamente 

utilizados pela indústria; 

• O aço é um material incombustível e reciclável, e um material de comprovada 

resistência e o alto controle de qualidade, tanto na produção da matéria-prima quanto de 

seus produtos, permite maior precisão dimensional e melhor desempenho da estrutura; 

•Facilidade de montagem, manuseio e transporte devido à leveza dos elementos; 

•Durabilidade e longevidade da estrutura, proporcionada pelo processo de 

galvanização das chapas de fabricação dos perfis; 

• Construção a seco, o que minora o uso de recursos naturais e o desperdício; 

•Os perfis perfurados previamente e a utilização dos painéis de gesso acartonado 

facilitam as instalações elétricas e hidráulicas; 

• Facilidade na execução das ligações; 

• Rapidez de construção; 

• Grande flexibilidade no projeto arquitetônico. 

 

 

2.1 O Sistema de Construção Light Steel Framing (LSF) 

 

Como já mencionado anteriormente o método de construção LSF possui concepção 

racionalizada e caracteriza-se por perfis de aço galvanizado, formados a frio, constituindo 

um esqueleto estrutural capaz de resistir às cargas que solicitam a edificação e por vários 

componentes e subsistemas inter-relacionados que possibilitam uma construção 

industrializada, com grande rapidez de execução e a seco. Os perfis de aço galvanizado 

são utilizados para compor painéis estruturais ou não-estruturais, vigas de piso, vigas 

secundárias, tesouras de telhado e demais componentes (SANTIAGO; FREITAS; 

CRASTO, 2012). O LSF, também denominado por sistema autoportante em aço de 

construção a seco, possui sua estrutura composta de paredes, pisos e cobertura; 

possibilitando a integridade estrutural da edificação. Na Figura 2.1 apresenta-se o 

esquema de uma residência em LSF. 
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Figura 2.1 – Esquema de uma residência em LSF. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.14. 

 

 

2.1.1 Tipos de Perfis Utilizados 

 

Os perfis mais comuns para uso em LSF possuem seções em formato de “C” ou “U” 

enrijecido (Ue) para montantes e vigas, “U” como guia da base e no topo de painéis e 

“Cartola” como ripas (Tabela 2.1). As dimensões comercializadas no Brasil da alma (bw) 

dos perfis Ue são 90, 140 e 200 mm. As mesas (bf) podem variar de 35 a 40 mm, 

dependendo do fabricante e do tipo de perfil (Tabela 2.2). A espessura da chapa varia 

entre 0,80 até 3,0 mm conforme a norma NBR 15.253 (ABNT, 2014). 
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Tabela 2.1- Designações dos perfis de aço formados a frio para uso em LSF e suas respectivas 

aplicações. 

 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.23. 

 

Tabela 2.2 – Dimensões nominais usuais de perfis de aço para LSF. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.24. 
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2.1.2 Painéis 

 

Os painéis estruturais ou não estruturais têm a função de absorver e distribuir 

uniformemente as cargas, transmitindo-as à fundação. Esses painéis são constituídos por 

vários perfis galvanizados, de seções transversais Ue, denominados montantes, espaçados 

regularmente entre si de acordo com a modulação definida no cálculo estrutural, variando 

entre 400 e 600 mm (Figura 2.2). Essa modulação visa otimizar os custos e mão-de-obra. 

Os materiais complementares industrializados são enquadrados na modulação, 

permitindo o controle de utilização e a minimização de desperdício dos fechamentos 

(JARDIM; CAMPOS, 2005). 

 

Os montantes dos painéis transferem as cargas verticais por contato direto por meio de 

suas almas, dentro do conceito de estrutura alinhada ou “in-line framing”. Eles são unidos 

em seus extremos inferiores e superiores pelas guias (seção transversal tipo U simples), 

constituindo um quadro estrutural (CRASTO, 2005). 

 

 

Figura 2.2 - Desenho esquemático de painel típico em LSF e seus componentes. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.33. 

 

Para resistir aos esforços horizontais que solicitam a estrutura, os montantes devem ser 

estabilizados por meio do contraventamento em “X” ou por meio de placas estruturais de 

fechamento funcionando como diafragma rígido (Figura 2.3). Os painéis que possuem 

aberturas como portas e janelas necessitam de reforços estruturais como vergas para 

redistribuir o carregamento dos montantes interrompidos aos montantes que delimitam 
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lateralmente o vão (Figura 2.4). Esses painéis podem executados em fábricas, garantindo 

boa produtividade, qualidade e melhores condições de trabalho. Mas, pode-se também 

executar os painéis no canteiro de obras (GOMES, 2007). 

 

Figura 2.3 – Painel com contraventamento. 

 
Fonte: CRASTO, 2005, p.49. 

 

Figura 2.4 - Desenho esquemático de painel em LSF com abertura. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.37. 

 

2.1.3 – Lajes 

 

A estrutura de piso em LSF possui a mesma modulação e princípios estruturais dos 

painéis. Os perfis galvanizados, denominados vigas de piso, possuem seções transversais 

Ue e são dispostos na horizontal, servindo de apoio a superfície do contrapiso (Figura 

2.5). Dentro do conceito de estrutura alinhada, as almas das vigas de piso são apoiadas 
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em coincidência com as almas dos montantes, garantido o predomínio de esforços axiais 

nos elementos da estrutura (SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012). 

 

Figura 2.5 – Vigas de piso e contrapiso em OSB. 

 
Fonte: CRASTO, 2005, p. 14. 

 

De acordo com a natureza do contrapiso, a laje pode ser do tipo úmida, ou do tipo seca. 

A laje úmida é composta basicamente por uma chapa ondulada de aço que serve de fôrma 

para o concreto e é aparafusada às vigas de piso, e uma camada de 4 a 6 cm de concreto 

simples que forma a superfície do contrapiso. Entre a fôrma metálica e o concreto, 

emprega-se um material de isolamento acústico como painéis de lã de vidro compacta 

protegido por um filme de polietileno, uma vez que o concreto não está plenamente 

aderido à fôrma metálica, podendo produzir ruídos na utilização normal do piso. Na 

Figura 2.6 apresenta-se o esquema de uma laje úmida (SANTIAGO; FREITAS; 

CRASTO, 2012). 

 

Figura 2.6 – Esquema de uma laje úmida. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.55. 
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A laje seca é composta por placas rígidas de OSB (Oriented StrandBoard) ou placas 

cimentícias aparafusadas a estrutura do piso, servindo como contrapiso. A placa de OSB 

mais utilizada é a de 18 mm, podendo desempenhar a função de diafragma horizontal. 

Em áreas molhadas como banheiros, cozinhas, áreas de serviço e outras, o uso da placa 

cimentícia é mais recomendado por sua resistência à umidade. 

Para se reduzir o nível de ruído entre um pavimento e outro, que pode ser gerado na 

utilização normal do piso, emprega-se lã de vidro entre as vigas e manta de polietileno 

expandido entre o contrapiso e a estrutura. Dentre as vantagens no uso da laje seca, 

destaca-se a menor carga por peso próprio e a construção a seco, sem a necessidade da 

água na obra. Na Figura 2.7 apresenta-se o esquema de uma laja seca. 

Figura 2.7 – Esquema de uma laje seca. 

 
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.56. 

 

Normalmente para o vigamento de piso em aplicações residenciais os vãos recomendados 

são de até 4,0 m, para o uso de perfis Ue com altura da alma de 200 mm, mesa de 40 mm 

e espessura de 0,95 mm. Para vãos maiores, pode-se utilizar uma viga principal, que é 

feita a partir da combinação de dois ou mais perfis (SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 

2012). 

 

2.1.4 – Coberturas 

 

Como ocorre nas construções convencionais de alvenaria e concreto, o sistema LSF 

possibilita a realização dos mais variados projetos de cobertura. Para coberturas 

inclinadas, a estrutura em LSF segue o mesmo princípio estrutural dos telhados 

convencionais em madeira, podendo, portanto, ser calculada para suportar telhas 
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cerâmicas, metálicas, de cimento reforçado por fios sintéticos ou de concreto. Apresenta-

se na Figura 2.8 a estrutura do telhado de uma residência em LSF. 

 

Figura 2.8 - Estrutura do telhado de uma residência em LSF. 

 
Fonte: CRASTO, 2005, p. 15. 

 

Para os telhados inclinados em LSF com telhas cerâmicas é necessário o uso do OSB 

(Oriented StrandBoard) (protegido com uma manta de impermeabilização) como 

substrato de apoio (Figura 2.9). Sobre o OSB, são colocados os perfis tipo cartola 

paralelos aos caibros para possibilitar o escoamento da água, e sobre estes são fixadas as 

ripas para o encaixe das telhas (GOMES, 2007). 

 

Figura 2.9 - Estrutura do telhado com placas de OSB como substrato de apoio. 

 
 

Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.65. 
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De acordo com Jardim e Campos (2005), quando o projeto arquitetônico permitir, devem-

se dividir as sobrecargas da cobertura em uma direção e as do piso abaixo em outra para 

não concentrar o carregamento em apenas uma das paredes. A solução ideal é conduzir 

as cargas da cobertura diretamente até a fundação utilizando os montantes. 

 

2.1.5 – Fundação 

 

As estruturas de LSF e os componentes de fechamento, por serem muito leves, exigem 

bem menos da fundação do que outras construções. Uma vez que a estrutura distribui as 

cargas uniformemente ao longo dos painéis estruturais, a fundação deve ser contínua 

suportando os painéis em toda a sua extensão. A escolha do tipo de fundação depende da 

topografia, do tipo de solo, do nível do lençol freático e da profundidade de solo firme. 

Essas informações são obtidas por meio da sondagem do terreno. As fundações são 

efetuadas segundo o processo da construção convencional em alvenaria e concreto e como 

em qualquer outra construção deve-se observar o isolamento contra a umidade e também 

deve ser bem projetada e executada para possibilitar maior precisão na montagem da 

estrutura e dos demais componentes do sistema. 

 

Sempre que o tipo de terreno permitir a fundação mais comumente utilizada para 

construções em LSF é a laje radier, que consiste em uma fundação rasa que funciona 

como uma laje, transmitindo as cargas da estrutura para o terreno. O radier é composto 

basicamente pela laje contínua de concreto e as vigas no perímetro da laje sob as paredes 

estruturais ou colunas, e onde mais for necessário fornecer rigidez no plano da fundação. 

Por meio do cálculo estrutural define-se o tipo de ancoragem de um fechamento estrutural 

à laje radier, suas dimensões e os espaçamentos. A ancoragem química com barra roscada 

é a mais comum, sendo colocada depois da concretagem da fundação. A fixação à 

estrutura se dá por meio de uma peça em aço que é conectada à barra roscada e à guia e 

aparafusada ao montante geralmente duplo. Na Figura 2.10 apresenta-se a fixação do 

painel à fundação. 
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Figura 2.10 – Esquema geral da ancoragem química com barra roscada. 

  
Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.28. 

 

2.2 O Fechamento Vertical no Sistema Light Steel Framing (LSF) 

No sistema LSF, os fechamentos verticais externos e internos são formados pelos perfis 

estruturais de aço galvanizado associados a componentes, geralmente em placas 

posicionadas externamente a estrutura. Os componentes de fechamento, compatíveis com 

o conceito estrutural do sistema, devem ser constituídos por elementos leves, formando 

um conjunto de baixo peso próprio. Os fechamentos verticais empregados devem, 

preferencialmente, ser parte de um sistema racionalizado que propicie uma construção 

rápida e a seco. Os componentes usados devem atender aos critérios de adaptabitabilidade 

ao uso, segurança estrutural, resistência e reação ao fogo, estanqueidade à água, conforto 

termoacústico, durabilidade, estética, higiene e economia. No Brasil, os produtos 

disponíveis para o fechamento de construções em LSF são fornecidos em placas ou 

chapas, com várias espessuras e os mais utilizados são o OSB (Oriented Strand Board), 

a placa cimentícia e o gesso acartonado, este último, só deve ser usado em aplicações 

internas. 

 

2.2.1 Painéis de OSB 

Os painéis de OSB são constituídos por tiras de madeira de reflorestamento orientadas 

em três camadas perpendiculares, que aumentam sua resistência mecânica e rigidez, 

unidas com resinas e prensadas sob alta temperatura (MASISA, 2003). As placas de OSB 

podem ser usadas como fechamento da face interna e externa dos painéis, em forros, pisos 

e como substrato para cobertura do telhado. No entanto é mais utilizado como fechamento 

externo com acabamento impermeável devido a suas características (Figura 2.11).  
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   Figura 2.11 - Fachada com fechamento externo em OSB e placas de OSB impermeabilizadas.

 
Fonte: CRASTO, 2005, p. 127 e 128. 

 

As chapas de OSB são comercializadas nas dimensões de 1,22 m x 2,44 m com espessuras 

que variam entre 9, 12, 15 e 18 mm. A espessura das chapas é determinada pelo tipo de 

acabamento (argamassa ou siding), espaçamento entre montantes e função estrutural (se 

trabalha como diafragma rígido) (Tabela 2.3). As placas podem ser transportadas 

manualmente e são fixadas por meio de parafusos auto brocantes e auto atarraxantes 

específicos aos perfis galvanizados, de forma semelhante ao método de fixação do gesso 

acartonado no sistema drywall (GOMES, 2007). 

 

 

Tabela 2.3 – Espessura mínima das placas de OSB de acordo com espaçamento entre montantes 

e tipo de revestimento. 

 
Fonte: CRASTO, 2005, p. 126. 

 

Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012) deve-se prever juntas de dilatação entre as 

placas de fechamento externo e proteção contra a umidade e a água por meio de uma 

manta ou membrana de polietileno de alta densidade (Tyvek), que reveste toda a área 

externa das placas. Esta manta garante a estanqueidade das paredes e evita a condensação 
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no interior dos painéis, permitindo a passagem da umidade da parte interna do fechamento 

para o exterior. 

 

Os painéis internos e externos não devem estar em contato direto com a fundação ou solo. 

Na base dos painéis antes da montagem deve ser fixada uma fita seladora e deve ser feito 

um embasamento elevado para evitar o contato das placas com a umidade, como se mostra 

na figura a 2.12. 

Figura 2.12 - Embasamento elevado para evitar contato das  

placas e painéis com a umidade. 

 
                                   Fonte: SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012, p.80. 

  

Para a fachada final pode ser adotado o siding, que é composto de placas paralelas, 

podendo ser de vinílico (feito de PVC), de madeira ou cimentício. O siding vinílico possui 

o melhor desempenho e concepção de execução mais industrializada, sendo de fácil 

aplicação e não necessita de muitos cuidados de manutenção, pode ser pintado e sua 

limpeza pode ser feita com água e sabão. Esse revestimento é fornecido no mercado em 

painéis compostos por réguas duplas com 5,0 m de comprimento e 25,0 cm de largura, 

com texturas que imitam a madeira e na cor branca (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 – Residência com acabamento em Siding vinílico. 

 
Fonte: CASTRO, 2006, p. 77. 

 

O método mais indicado para o uso da argamassa revestindo as placas de OSB consiste 

em aplicar a argamassa sobre a tela de galinheiro ou tela plástica resistente à alcalinidade. 

Para garantir a aderência da argamassa e evitar patologias, a tela deve estar disposta em 

duas camadas e fixada com grampos sobre a superfície do OSB impermeabilizada com a 

membrana de polietileno. A argamassa deve ser aplicada uniformemente, cobrindo toda 

a tela (CRASTO, 2005). Na Figura 2.14 apresenta-se o revestimento das placas de OSB 

com argamassa aplicada sobre tela de galinheiro. 

 

Figura 2.14 - Revestimento das placas de OSB com argamassa aplicada sobre tela de galinheiro. 

 
Fonte: CRASTO, 2005, p. 135. 
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2.2.2 Placas Cimentícias 

As placas cimentícias são utilizadas como fechamento externo ou interno dos painéis, 

principalmente em áreas molhadas ou expostas a intempéries. Essas placas são compostas 

basicamente por uma mistura de cimento Portland, fibras de celulose ou sintéticas e 

agregados. Para uso em pisos é necessário um substrato de apoio para proporcionar às 

placas cimentícias resistência à flexão. As principais características da placa cimentícia, 

são a grande resistência a impactos que possibilita seu uso em fechamentos externos, a 

resistência à umidade e são incombustíveis. Estas placas podem ser curvadas depois de 

saturadas, tem baixo peso próprio, compatível com a maioria dos acabamentos ou 

revestimentos, além de poderem ser são cortadas com facilidade com ferramentas com 

superfície de ataque de metal duro e a rapidez de execução. 

 

No LSF, as chapas utilizadas são comercializadas nas dimensões que possuem largura 

fixa de 1,20 m e comprimentos que variam de 2,00 m, 2,40 m e 3,00 m; com espessuras 

de 6, 8 e 10 mm. A espessura das chapas é determinada conforme a aplicação. Na Tabela 

2.4 apresenta-se a relação entre a espessura da placa cimentícia e a aplicação. 

 

Tabela 2.4 - Relação entre a espessura da placa cimentícia e a aplicação. 

Fonte: BRASILIT, 2018. 

 

Os danos de maior ocorrência nas placas cimentícias são as fissurações no corpo da chapa 

e trincas em juntas e revestimentos. Assim, deve-se levar em consideração a variação 

dimensional das placas devido à temperatura e umidade do ambiente e a natureza dos 

acabamentos na especificação do tipo de junta. Em paredes externas, recomenda-se 

revestir a face exposta com uma demão de selador de base acrílica. Paredes das áreas de 

box, pias de cozinha e tanques também devem receber impermeabilização. O 

assentamento de peças cerâmicas pode ser feito com argamassa colante, porém flexível.  
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2.2.3 Gesso Acartonado 

 

As chapas de gesso acartonado são aplicadas no sistema LSF como fechamento vertical 

da face interna dos painéis estruturais e não-estruturais que constituem o invólucro da 

edificação, e também como fechamento das divisórias internas. Essas são fabricadas 

industrialmente e são compostas por uma mistura de água, gesso e aditivos, revestida em 

ambos os lados com lâmina de cartão dando ao gesso a resistência à tração e flexão. As 

chapas de gesso possuem espessuras de 9,5; 12,5 e 15 mm, largura de 1,20 m e 

comprimentos que variam de 1,8 a 3,6 m. 

 

No Brasil são oferecidos três tipos de placas, a placa standard (ST) para aplicação em 

paredes destinadas a áreas secas, a placa Resistente à umidade (RU), também conhecida 

como placa verde, para paredes destinadas a ambientes sujeitos à ação da umidade, por 

tempo limitado de forma intermitente e a placa Resistente ao fogo (RF), conhecida como 

placa rosa, para aplicação em áreas secas, em paredes com exigências especiais de 

resistência ao fogo. Os painéis de gesso acartonado devem ser montados após a 

elaboração do projeto arquitetônico e complementar, pois como se trata de um sistema 

industrializado, não permite improvisação durante a obra (GOMES, 2007). 

 

2.2.4 Sistema Drywall 

Quando as divisórias internas não são estruturais, pode-se empregar o Drywall. O sistema 

Drywall é constituído por perfis U e U enrijecido (Ue) de aço galvanizado de dimensões 

menores que os empregados no sistema LSF, pois apenas suportam o peso dos 

fechamentos e revestimentos, e de peças fixadas em sua estrutura. Assim como nos 

painéis do sistema LSF, o espaçamento entre os montantes pode ser de 400 ou 600 mm 

de acordo com as solicitações exercidas pelas placas de fechamento, revestimentos e 

peças fixadas ao painel. De acordo com Jardim e Campos (2005), sobre as placas de gesso 

internas podem ser aplicados revestimentos usuais como cerâmica, pintura e textura; nas 

externas, materiais de acabamento usuais como pastilhas, pedras, reboco e pintura. 
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2.2.5 Alvenaria 

Quando utilizada nas construções em LSF, a alvenaria é um fechamento independente da 

estrutura, funcionando como um invólucro vinculado a ela por meio de conectores em 

aço. As cargas verticais da parede de alvenaria são transferidas diretamente para as 

fundações. Como ocorre com os outros materiais de fechamento, é necessária a 

impermeabilização da estrutura para garantir a estanqueidade dos painéis. Deve-se 

planejar a racionalização na execução da parede de alvenaria, uma vez que se trata de um 

sistema artesanal, diferente do conceito do LSF. 

 

2.2.6 Isolamento Térmico 

O objetivo principal do isolamento térmico em um edifício é controlar as perdas de calor 

no inverno e os ganhos de calor no verão. Nas construções em LSF o isolamento térmico 

baseia-se no conceito de isolação em multicamada, que consiste em combinar placas leves 

de fechamento, deixando um espaço a ser preenchido com material isolante (lã de vidro 

ou lã mineral). Na figura 2.15 apresenta-se um esquema de fechamento em LSF. 

 

Figura 2.15 - Esquema de fechamento em LSF. 

 
                                          Fonte: GOMES, 2012, p.2 

 

Em um fechamento industrializado constituído por várias camadas, a resistência total do 

fechamento, desconsiderando a estrutura em aço, é igual à soma das resistências de cada 

uma de suas camadas. O isolamento térmico é maior, quanto mais materiais em forma de 

camada for agregada à espessura do fechamento. Assim, o poder de amortecimento da 

onda de calor também se intensifica, aumentando a capacidade térmica do conjunto. A 

eficiência térmica do fechamento depende das propriedades termofisícas dos 

componentes (GOMES, 2007).  
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Para países de clima temperado, no isolamento térmico da edificação, é considerada a 

capacidade dos perfis estruturais (que são altamente condutores) de produzir pontes 

térmicas em determinadas condições de temperatura. Nesses países são pesquisados 

painéis de grande capacidade de isolamento térmico, como painéis de EIFS (Exterior 

Insulation and Finish System) que contém EPS (poliestireno expandido) em uma de suas 

camadas, além do isolamento dentro do painel. 

 

Porém, no clima quente e úmido, como no do Brasil, o efeito das pontes térmicas não tem 

grande efeito nas edificações naturalmente ventiladas, quanto no clima temperado, sendo 

pequena a perda de calor pelos perfis estruturais no sistema de construção em LSF. Por 

outro lado, para edificações condicionadas artificialmente mostram que, ao se aumentar 

a diferença de temperatura entre o interior e o exterior da edificação os efeitos das pontes 

térmicas nos painéis são mais significativos (GOMES, 2012). 

 

2.3 Desempenho Térmico do Sistema Light Steel Framing 

O desempenho térmico se refere a quão bem um edifício responde às mudanças no meio 

externo para manter as condições de conforto térmico no ambiente interno. Essas 

condições devem ser alcançadas envolvendo o mínimo possível de demanda de energia 

para aquecimento e/ou resfriamento. A eficiência energética do edifício significa usar 

menos energia para fornecer as mesmas condições térmicas internas (SOARES et al., 

2017). 

A eficiência térmica de um edifício depende de vários fatores, como as condições 

climáticas da região, a envoltória do edifício, o tipo de ocupação e, finalmente, os 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). O clima é um fator 

externo com impacto no desempenho térmico e na eficiência energética onde os principais 

parâmetros são: temperatura do ar, radiação solar, umidade relativa, velocidade e direção 

do vento, temperatura do solo e horas de luz do dia (SANTOS, 2017). 

O método de construção LSF tem grandes vantagens em termos de comportamento 

estrutural e sustentabilidade. Porém, devido à alta condutividade térmica do aço estrutural 

e baixa massa, este tipo de construção apresenta algumas desvantagens como transmissão 
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excessiva de calor entre o meio externo e o ambiente interno e condensação de umidade 

na face interna dos painéis de fechamento externo.  

 

O uso dos métodos simplificados para o cálculo da resistência térmica equivalente dos 

fechamentos no sistema LSF (IISI, 2001) e os programas computacionais podem 

contribuir na busca por edificações eficientes energeticamente, auxiliando na análise do 

desempenho térmico. Tanto os métodos simplificados e a simulação computacional 

permitem uma análise de diferentes propostas projetuais, contribuindo como uma 

ferramenta de projeto. 

 

2.3.1 Resistência Térmica Do Fechamento No Sistema Light Steel Framing 

A resistência ao fluxo de calor por condução de calor através da envoltória (fechamento 

externo) de um edifício é usualmente quantificada pela transmitância térmica (U) ou 

resistência térmica (R). Estes valores podem ser medidos experimentalmente, por meio 

do teste de caixa quente, para uma determinada configuração de construção; realizados 

em conformidade com as normas ISO 8.990 (ISO, 1994) ou ASTM C236 (ASTM, 1993), 

podem ser feitas análises via simulação numérica usando programas de modelagem em 

diferenças finitas bi ou tridimensionais e também alguns métodos simplificados para o 

cálculo da resistência térmica equivalente dos fechamentos no sistema LSF (IISI, 2001). 

Os resultados desses métodos são frequentemente comparados com os resultados obtidos 

experimentalmente e, na maioria das vezes, apresentam boa precisão. Estes métodos são 

usados para demonstrar a conformidade com as exigências das normas em países como 

Austrália, Canadá, EUA e Nova Zelândia.  

 

2.3.2 Métodos de Cálculo da Resistência Térmica do Fechamento no Sistema Light Steel 

Framing 

Nos métodos simplificados, a resistência térmica de qualquer camada homogênea 

uniforme é calculada por: 

 

Resistência térmica da camada  =     𝑅𝑥 =
𝑑

𝑘 
 (m2K/W)                                               (2.1) 

 

onde k é a condutividade térmica do material (W/m.K) e d é a espessura da camada (m). 
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Para fechamentos em multicamadas, a resistência térmica é simplesmente determinada 

pela soma individual de todas as resistências de cada camada, como a seguir: 

 

Rtotal = 𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒 (m2K/W)                                       (2.2) 

 

A resistência térmica ao fluxo de calor das superfícies internas e externas, Rsi e Rse, 

respectivamente, deve ser incluída para determinar a resistência total. A transmitância 

térmica total (U), de ambiente a ambiente, é calculada pela equação (2.3). 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
 (W/m2K)                                                                                                          (2.3) 

 

Este procedimento é preciso se o sistema de fechamento real for meramente um conjunto 

de camadas homogêneas. Entretanto, muitos fechamentos ou estruturas são mais 

complexos e muitas vezes contêm camadas que não consistem em um material 

homogêneo. Por exemplo, em estruturas de LSF, os montantes são muitas vezes 

intercalados com isolamento preenchendo toda a cavidade. Outros exemplos incluem 

camadas de ar entre argamassa e blocos de construção de alvenaria. 

 

No sistema LSF, o espaço entre os elementos estruturais de aço são frequentemente 

preenchidos com material isolante. Juntos, estes elementos formam uma camada 

composta. Como o aço tem uma condutividade térmica a qual pode ser 1.500 vezes maior 

do que àquela do material isolante. Tem sido demonstrado que ignorar o efeito do aço 

dentro desta camada pode levar a uma superestimação da resistência térmica da 

construção em até 50%, dependendo dos detalhes de construção (IISI, 2001). 

 

Alguns métodos simplificados para o cálculo da transmitância térmica e da resistência 

térmica que levam em conta os efeitos das camadas não homogêneas e de pontes térmicas 

são propostos pelo Instituto Internacional de Ferro e Aço (International Iron and Steel 

Institute) (IISI, 2001).  

a) Método do Caminho Paralelo 

 

O método do caminho paralelo (ASHRAE, 2013) assume um fluxo de calor 

unidimensional perpendicular à face do elemento, ou seja, que o fluxo de calor através da 
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ponte térmica é paralelo ao fluxo de calor através do material isolante e não ocorre 

distribuição de calor lateral entre o material estrutural e o material isolante (Figura 2.16). 

Assim, é calculada a resistência térmica através dos elementos estruturais e da cavidade. 

Estas resistências são então ponderadas em função das respectivas áreas em relação à área 

total, (Eq. 2.4), dependendo da proporção do material estrutural em relação a uma camada 

homogênea. 

 

Figura 2.16- Método do Caminho Paralelo. 

 
Fonte: MUZZI, 2014 p.44 

 

 

𝑅𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑅𝑝𝑝 =
1

[(
𝐴𝑎ç𝑜

𝑅𝑎ç𝑜
)+(

𝐴𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

)]
(m2K/W)                                    (2.4) 

 

onde Raço é a resistência térmica calculada através do aço estrutural, Risolante é a resistência 

térmica calculada através do material isolante do conjunto, Aaço é a fração da área da 

estrutura 
𝑡

𝐿
 e Aisolante é a fração da área do material isolante (1 −

𝑡

𝐿
). Para estruturas leves 

de aço, a porcentagem da área estrutural é determinada usando a espessura da alma e não 

da largura da mesa. Isto geralmente dá uma porcentagem de área menor que 0,5% 

dependendo do espaçamento entre montantes (IISI, 2001). 

 

b) Método dos Planos Isotérmicos 

 

O método dos planos isotérmicos (ASHRAE, 2013) assume que a temperatura é uniforme 

em cada plano paralelo da face do elemento, ou seja, que o fluxo de calor através do 

fechamento é completamente redistribuído em cada camada (planos isotérmicos) e não 
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há resistência ao fluxo de calor lateral, ou seja, fluxo de calor unidimensional. Este 

fenômeno ocorre apenas em fechamentos com camadas de elevado valor de 

condutividade térmica. Assim, uma ponderação em função da área (peso) é aplicada a 

cada camada individualmente, e a resistência térmica de todas as camadas é somada para 

se alcançar à resistência térmica total. Na figura 2.17, apresenta-se as variáveis que devem 

ser consideradas no método dos planos isotérmicos, enquanto que, na equação 2.5, 

apresenta-se a forma de cálculo da resistência. 

  

Figura 2.17- Método dos Planos Isotérmicos. 

 
Fonte: MUZZI, 2014 p.45 

 

𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖𝑠𝑜𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑅𝑖𝑝 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅𝑠𝑒(m2K/W)                    (2.5) 

 

onde R1 é a resistência térmica da camada 1 e R2 é a resistência da camada 2, e é calculada 

por meio da equação 2.6. 

 

Ratravés da camada de ponte= 𝑅2 =
1

[(
𝐴𝑎ç𝑜

𝑅𝑎ç𝑜
)+(

𝐴𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

)]
 (m2K/W)                                             (2.6) 

 

R3 é a resistência térmica da camada 3 e Rsi e Rse estão de acordo com a tabela 2.5. 

 

 

Tabela 2.5 – Resistência térmica superficial interna e externa. 

Fonte: adaptado da NBR 15220 (ABNT, 2005). 
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c) Média dos Métodos do Caminho Paralelo e Planos Isotérmicos 

 

A norma EN ISO 6946 (ISO, 2007) apresenta um método para calcular a resistência 

térmica e a transmitância térmica de elementos de construção usando uma média do 

método do Caminho Paralelo e do método dos Planos Isotérmicos (regra 50/50). Assim, 

a resistência térmica total seria calculada por meio da equação 2.7.  

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑡 =
(𝑅𝑝𝑝+𝑅𝑖𝑝)

2
  (m2K/W)                                                                               (2.7) 

 

onde Rpp é a resistência térmica total do elemento usando o método do Caminho Paralelo, 

e Rip é a resistência térmica total do elemento usando o método dos Planos Isotérmicos.  

 

 

d) Norma Dinamarquesa DS418 

Quando se utiliza a combinação dos métodos dos Planos Isotérmicos e do Caminho 

Paralelo, como sugerido na norma EN ISO 6946 (ISO, 2007), é possível ajustar 

coeficientes para se adequar aos dados empíricos. Foi constatado que a proporção 1:1 

representa melhor os coeficientes das estruturas de madeira e construções de alvenaria. 

Entretanto, uma proporção 2:1 dos coeficientes (plano isotérmico:caminho paralelo) tem 

sido sugerida por vários dados de teste para melhor representar o desempenho de sistemas 

em LSF. A norma DS418 (DS, 2010) usa este método para construções em LSF, sendo 

uma iniciativa proposta pelo Método do Código Canadense de Energia (NRC, 1997). 

Assim, a resistência térmica total seria calculada por meio da equação 2.8. 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑡 =
(𝑅𝑝𝑝+2𝑅𝑖𝑝)

3
  (m2K/W)                                                                            (2.8) 

 

Pesquisas do Laboratório Oak Ridge National Laboratory (ORNL, 1943) juntamente com 

a empresa de consultoria Enermodal Engineering (2001) mostraram que a regra 50/50, 

como recomendada na norma EN ISO 6946 (ISO, 1996), fornece maior precisão para 

conjuntos de LSF usados na América do Norte. Entretanto, a proporção 2:1 entre os 

coeficientes fornece maior consistência de resultados, com menor variação entre 

amostras. 
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e) Método do Código Canadense de Energia 

De acordo com o Código Canadense de Energia ao final, foi proposta uma combinação 

entre o Método do Caminho Paralelo e o Método dos Planos Isotérmicos. A proporção 

dos valores das resistências foi determinada empiricamente usando dados do teste de 

caixa quente protegida. A análise deste teste sugeriu que a proporção poderia variar 

dependendo da configuração da construção. Foi constatado que os valores mais precisos 

calculados foram obtidos quando os coeficientes de proporções foram variados 

dependendo dos detalhes das construções. Assim, a proposta final é apresentada na 

seguinte equação 2.9. 

 

𝑅𝑡 = (𝐾1. 𝑅𝑝𝑝) + (𝐾2. 𝑅𝑖𝑝)(m2K/W)                                                                        (2.9) 

 

onde Rpp é a resistência térmica total do elemento usando o método do Caminho Paralelo 

(m2.K/W), e Rip é a resistência térmica total do elemento usando o método dos Planos 

Isotérmicos (m2.K/W). As constantes K1 e K2 são apresentados na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 Fatores de ponderação utilizados no Método do Código Canadense de Energia. 
 

 

 

 
          

Fonte: adaptado de IISI (2001). 

 

 

 

 

f) Método dos Planos Isotérmicos Modificado 

 

 

O método de cálculo proposto é uma modificação unidimensional do método dos planos 

isotérmicos, desenvolvidos pela Associação de Pesquisa da Construção da Nova Zelândia 

(BRANZ, 1998). Trata-se de um método para estruturas leves de aços, com resultados de 

medições utilizando o método experimental da caixa quente protegida. 

 

Distância entre montantes 

 

K1 

 

K2 

 

< 500 mm sem camada isolante 1/3 2/3 

< 500 mm com camada isolante 2/5 3/5 

> 500 mm em todos os casos 1/2 1/2 
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Nesse método de cálculo, o perfil em aço é substituído por um retângulo ideal com a 

mesma largura e profundidade total (Figura 2.12) do perfil. Entretanto, a condutividade 

térmica usada no cálculo é a condutividade do aço multiplicada pela relação da espessura 

da alma pela largura da mesa (Figura 2.18). A justificativa para isso é que a condutividade 

térmica do aço é tão alta que mesmo uma seção transversal delgada oferece uma pequena 

resistência na transferência de calor. Uma profundidade de 50 mm de aço tem somente 

uma resistência térmica de 0,001 m2K/W. Assim, em geral, estruturas em aço têm 

gradientes de temperatura muito pequenos ao longo da alma e um estado 

aproximadamente isotérmico. Assim, a temperatura no exterior da mesa é quase a mesma 

da temperatura interna. Portanto, a forma dos componentes de aço, neste caso não é tão 

importante e pode ser substituída por um retângulo sólido ideal equivalente com uma 

condutividade térmica modificada. 

 

Figura 2.18 - Transformação de perfis C ou caixão em um retângulo sólido ideal equivalente.

 
Fonte: MUZZI, 2014 p.51 

 

Além disso, a partir de medições com caixas quentes, o Método da Associação de 

Pesquisa da Construção da Nova Zelândia (BRANZ, 1998) constatou que é importante 

levar em conta a resistência térmica de contato entre a mesa dos perfis e materiais de 

fechamento. A resistência de contato é particularmente relevante para estruturas de aços 

leves, devido à baixa resistência térmica do aço. Materiais de construção, quando 

aplicados, nunca se encaixam perfeitamente e uma resistência térmica de contato existe 

entre eles. Valores típicos para materiais de construção ocorrem entre 0,02 e 0,06 m2K/W, 

e isto contribui somente com 0,1% para uma resistência típica, sendo de pouca 

significância na maioria das construções. Entretanto, quando as resistências de contato de 

0,03 m2K/W ocorrem em série em cada face dos componentes de aço, no qual podem ter 

uma resistência de apenas 0,04 m2K/W, as resistências de contato se tornam uma parte 

significativa da resistência total de 0,1 m2K/W. Assim, para calcular a resistência térmica 
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através de componentes de aços estruturais, o método adiciona as resistências de contato 

Rc1 e Rc2 na resistência térmica do aço, do seguinte modo: 

 

𝑅𝑎ç𝑜 = [(
𝑑

𝐾
) . (

𝑊

𝑡
)] + 𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2  (m2K/W)                                                               (2.10) 

 

O valor de Raço é então aplicado no cálculo do plano isotérmico normal descrito 

anteriormente. 

 

Nota-se que a transformação em um retângulo sólido equivalente não é muito 

significativa no valor da resistência Raço. Segundo a Associação de Pesquisa da 

Construção da Nova Zelândia (BRANZ, 1998) a variação situa-se em torno de 3%. Na 

Figura 2.19 apresenta-se a comparação dos valores medidos via análise experimental da 

caixa quente protegida com valores obtidos usando o método do plano isotérmico 

modificado. O fechamento teste foi revestido com tijolo e a estrutura alterada de madeira 

para aço e isolada com mantas de fibra de vidro, ou poliestireno expandido, ou 

combinações dos três tipos. Os valores calculados no caso das construções em LSF estão 

em torno de 0,2 m2K/W se comparados aos valores medidos, em 87% dos casos. 

 

 

Figura 2.19 - Comparação dos valores medidos e calculados da resistência usando o Método do 

Plano Isotérmico Modificado  

 
Fonte: adaptado de IISI (2001). 
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g) Método de Zona Modificado 

 

O Método de Zona Modificado (MZM) é baseado no método do caminho paralelo e no 

Método de Zona (ASHRAE, 2013). A única diferença entre os três métodos é a maneira 

na qual a área do fechamento afetado pela ponte térmica é levado em consideração. O 

método do caminho paralelo assume que a zona afetada pela ponte térmica é somente a 

área geométrica real do perfil. O método de zona considera o fato de a ponte térmica atuar 

sobre uma área maior do que a dimensão da mesa. Isto leva em consideração as dimensões 

geométricas da mesa do perfil e camadas de material adjacentes aos montantes para 

calcular uma zona de influência maior. Isto melhora a precisão de cálculo, porém, deve-

se considerar os seguintes fatores: 

 -Relação entre a resistividade térmica do material de revestimento e da cavidade 

isolamento; 

 -Espessura do material de revestimento; 

 -Profundidade do perfil; 

 -Tamanho da mesa do perfil; 

 -Espessura do perfil. 

 

De acordo com o Método de Zona Modificado, a seção transversal do painel é dividida 

em duas zonas: a zona de anomalias térmicas ao redor dos perfis (w) e a zona da cavidade 

(cav). Os componentes do painel são agrupados nas seções A: fechamento externo; B: 

fechamento interno e seções I e II: isolante e perfil (Figura 2.20) (GOMES, 2012). 

 

Figura 2.20-Parâmetros para o cálculo da resistência térmica no método MZM. 

 
Fonte: GOMES, 2012. 
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Para que o método das zonas da norma ASHRAE (ASHRAE, 2013) apresentasse 

resultados mais precisos, o laboratório Oak Ridge National Laboratory (ORNL, 1943) e 

a Associação Nacional de Construtores de Casas dos Estados Unidos da América -

National Association of House Builders (NAHB, 1940) introduziram o fator de zona (Zf) 

para ajustar a zona de influência do perfil. A utilização do fator de zona aumenta a 

precisão do Método das zonas da norma ASHRAE de +15% para 2% (AISI, 1995).  

Assumindo que as camadas ou camada da seção A é mais grossa que a seção B, como 

mostrado na Figura 2.21, assim: 

∑ 𝑑𝑖 

𝑛

𝑖=1

≥ ∑ 𝑑𝑗

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                       (2.11) 

onde n é a espessura da seção A (m) e m é a espessura da seção B (m). A largura da zona 

de anomalias térmicas (w) pode ser obtida por meio da equação 2.12 (GOMES, 2012), 

𝑤 = 𝐿 + 𝑍𝑓 ∑ 𝑑𝑖 

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                 (2.12) 

onde L é o tamanho do flange do perfil (m), di é a espessura da camada mais espessa, ou 

seja, da seção A (m), Zf é o fator de zona (Zf = 2 para o método de zona), com: 

Zf = -0,5 (se ∑ 𝑑𝑖 𝑒 ∑ 𝑑𝑗 ≤ 16𝑚𝑚 e resistividade do fechamento ≤ 10,4 m.K/W);   (2.13) 

Zf = 0,5 (se ∑ 𝑑𝑖 𝑒 ∑ 𝑑𝑗 ≤ 16𝑚𝑚 e resistividade do fechamento ˃ 10,4 m.K/W);   (2.14) 

Para ∑ 𝑑𝑖 𝑜𝑢 ∑ 𝑑𝑗 ˃16 𝑚𝑚, encontra-se o valor de Zf no gráfico apresentado na figura 

2.21. 
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Figura 2.21 – Carta do Fator de zona Zf.

                                     
Fonte: adaptado de ASHRAE, 2013. 

 

A resistência térmica total (de superfície a superfície) pode ser determinada pela equação 

2.15. 

 

𝑅𝑡 =
∑ 𝑅𝑤. ∑ 𝑅𝑐𝑎𝑣. 𝑆

𝑤. (∑ 𝑅𝑐𝑎𝑣 − ∑ 𝑅𝑤) + 𝑆. ∑ 𝑅𝑊
                                                                                 (2.15) 

 

onde Rt é a resistência térmica total (de superfície a superfície) ((m²K)/W); s é a distância 

entre montantes (m); e w é a largura da zona de influência do perfil (m); 

 

∑ 𝑅𝑤 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐼 + 2𝑅𝐼𝐼                                                                                           (2.16) 

∑ 𝑅𝑐𝑎𝑣 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼 + 2𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙

𝐼𝐼                                                                                 (2.17) 

𝑅𝐴 = ∑(𝑟𝑖. 𝑑𝑖)                                                                                                                       (2.18) 

𝑅𝐵 = ∑(𝑟𝑗. 𝑑𝑗)                                                                                                                      (2.19) 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼 = 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝑑𝐼                                                                                                                           (2.20) 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼𝐼 = 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝑑𝐼𝐼                                                                                                                         (2.21) 

𝑅𝑚𝑒𝑡
𝐼 = 𝑟𝑚𝑒𝑡. 𝑑𝐼                                                                                                                          (2.22) 

𝑅𝑚𝑒𝑡
𝐼𝐼 = 𝑟𝑚𝑒𝑡. 𝑑𝐼𝐼                                                                                                                        (2.23) 
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𝑅𝐼 =
𝑅𝑚𝑒𝑡

𝐼 . 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼 . 𝑤

𝑑𝐼𝐼 . (𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼 − 𝑅𝑚𝑒𝑡

𝐼 ) + 𝑤. 𝑅𝑚𝑒𝑡
𝐼                                                                                    (2.24) 

𝑅𝐼𝐼 =
𝑅𝑚𝑒𝑡

𝐼𝐼 . 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼𝐼 . 𝑤

𝐿. (𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙
𝐼𝐼 − 𝑅𝑚𝑒𝑡

𝐼𝐼 ) + 𝑤. 𝑅𝑚𝑒𝑡
𝐼𝐼                                                                                      (2.25) 

 

onde RA é a resistência térmica da seção A (m2.K/W); RB é a resistência térmica da seção 

B (m2.K/W); RI é a resistência térmica da seção I (m2.K/W); RII é a resistência térmica da 

seção II (m2.K/W); RI
isol é a resistência térmica da seção RI

isol (m
2.K/W); RII

isol é a 

resistência térmica da seção RII
isol (m

2K/W); RI
isol é a resistência térmica da seção RI

isol 

(m2.K/W); RI
met é a resistência térmica da seção RI

met (m
2.K/W); RII

met é a resistência 

térmica da seção RII
met (m

2.K/W). 

De acordo com Muzzi (2014) para todos os métodos simplificados dos cálculos da 

resistência térmica e transmitância térmica apresentados para a célula de fechamento 

típico no Brasil, sendo as camadas intermediárias uma camada de isolante térmico e uma 

camada de ar, o método dos Planos Isotérmicos é o que apresenta melhor resultado 

comparado ao resultado obtido via simulação numérica. Esse método de cálculo assume 

que a temperatura é uniforme em cada plano paralelo da face do elemento. O fluxo de 

calor através do fechamento é completamente redistribuído em cada camada (planos 

isotérmicos) e não há resistência ao fluxo de calor lateral, ou seja, fluxo de calor 

unidimensional. 

2.4 Trabalhos Relacionados 

Apresenta-se uma revisão bibliográfica dos recentes estudos sobre o LSF, focando na 

transferência de calor dos fechamentos verticais do sistema. Os trabalhos são 

selecionados de forma a embasar o desenvolvimento da presente pesquisa. Crasto (2005) 

apresenta todo o processo de construção do sistema LSF, focando no histórico e na 

evolução do sistema, nas características e detalhes de construção, nos procedimentos de 

execução e nos subsídios para a elaboração de projetos de arquitetura que utilizam esse 

sistema.  A autora alerta que o sistema LSF não se encontra plenamente resolvido para 

implantação no Brasil, pois necessita de alguns estudos, como soluções para melhoria do 

desempenho do sistema de fechamento vertical externo e comportamento térmico das 

edificações. De acordo com Crasto (2005), o desempenho térmico de edificações em LSF 
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merece uma atenção especial, pois os efeitos das pontes térmicas nos painéis externos 

ainda não são estudados no Brasil. Para a autora, a investigação do sistema de construção, 

identificando suas vantagens, desvantagens e aspectos que ainda necessitam ser 

estudados, é uma forma de buscar a consolidação do LSF no País como uma opção aos 

sistemas de construção vigentes. 

 

O manual de construção em aço do Instituto Brasileiro de Siderurgia e do Centro 

Brasileiro da Construção em Aço - IBS/CBCA: “Steel Framing: Arquitetura”, apresenta 

aspectos de projeto e montagem para edificações com o sistema de construção LSF 

(SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012). Rodrigues e Caldas (2016) também 

desenvolveram um manual pelo IBS/CBCA, intitulado: “Steel Framing: Engenharia”. 

Este manual contém os principais conceitos relativos aos perfis formados a frio e o seu 

dimensionamento. No Brasil esses manuais são os que mais contribuem de maneira mais 

significativa para a divulgação do sistema LSF no país. 

 

Gomes (2007) avalia o desempenho térmico de duas edificações em LSF. As tipologias 

analisadas representam uma habitação popular e uma residência de alto padrão. Utiliza o 

programa EnergyPlus para simular a resposta global da edificação, considerando 

diferentes composições de painéis de fechamentos adequados ao clima das regiões de 

interesse (Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Teresina e Belém). Observa-se 

neste estudo que é possível reproduzir quaisquer comportamentos térmicos de painéis de 

acordo com as exigências do projeto, uma vez que o sistema de fechamento no LSF é 

baseado no conceito de isolação multicamada, que consiste em combinar placas leves de 

fechamento e material isolante. 

 

Gorgolewski (2007) descreve o desenvolvimento de um método simplificado para 

calcular os valores da transmitância térmica em construções de LSF. O novo método é 

baseado em pesquisas realizadas voltando aos primeiros princípios do uso da modelagem 

de elementos finitos para analisar os fluxos de calor através de edificações em LSF e 

compará-los com as previsões feitas por métodos simplificados. O novo método proposto 

é semelhante em princípio ao usado na norma EN ISO 6946 (ISO, 1996), mas adaptado 

para aumentar a precisão para esses tipos de construção. Verifica-se que o erro médio do 

método de previsões em comparação com a modelagem de elemento finito é inferior a 

3% com um erro máximo de 8% para uma amostra de 52 construções avaliadas. Esse 
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método foi é adotado no Reino Unido por demonstrar conformidade térmica com 

regulamentos de construção. Os resultados da modelagem de elemento finito são 

comparados a uma série de métodos de cálculo simplificados.  

 

Amundarain (2007) apresenta em um estudo com uma série de técnicas para 

avaliação de sistemas de fechamento em LSF, com foco na eficiência térmica, 

estrutura e desempenho ao fogo. O esforço para alcançar melhorias em uma dessas 

áreas específicas pode resultar potencialmente na redução da eficácia nas outras. Essa 

é a razão pela qual uma abordagem integrativa é recomendada. Essas técnicas devem 

ser aplicadas na fase de concepção de projetos de forma a fornecer informações 

quantitativas antecipadas sobre os sistemas analisados. Para a eficiência térmica duas 

abordagens diferentes são consideradas para avaliar o fechamento vertical em LSF 

proposto. A abordagem numérica via software HEAT2 e a abordagem experimental pelo 

método da caixa quente protegida, que satisfaça os critérios estabelecidos pela norma 

BS 874-3.1 (BS, 1987), e posteriormente usada para validar a modelagem em 

elementos finitos.  

 

Souza (2010) apresenta um estudo numérico da transferência de calor em modelos de 

painéis no sistema LSF. O autor analisa via MEF a transferência de calor através da 

espessura dos painéis quando submetidos a elevadas temperaturas, a variação e a 

distribuição da temperatura e a proteção térmica dos painéis. São utilizadas diferentes 

configurações de placas de fechamento. O autor constata que o acréscimo de uma segunda 

chapa de gesso proporciona uma redução significativa na elevação da temperatura ao 

longo da espessura do painel. Além disso, é observado que, próximo ao lado de exposição 

ao incêndio, o uso do isolamento no preenchimento da cavidade leva a valores maiores 

de temperatura nos perfis metálicos. 

 

Um estudo para desenvolver um método específico para avaliar o desempenho térmico 

de edificações em LSF, naturalmente ventiladas ou condicionadas artificialmente, 

considerando os efeitos das pontes térmicas em uma análise global é apresentado por 

Gomes (2012). O método das Propriedades Térmicas Combinadas é utilizado como base 

para considerar os efeitos dos perfis de aço em simulações numéricas no programa 

EnergyPlus. O autor realiza estudos de caso para exemplificar a aplicação do método e 

discutir parâmetros importantes na simulação de edificações. Observa-se que nas 
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edificações residenciais naturalmente ventiladas não há diferenças significativas entre os 

resultados da simulação considerando ou não os efeitos das pontes térmicas. No entanto, 

a aplicação do método em estudos de caso de edificações condicionadas artificialmente 

mostra que, ao se aumentar a diferença de temperatura entre o interior e exterior da 

edificação por meio do acionamento do sistema de condicionamento de ar, os efeitos das 

pontes térmicas são mais significativos, chegando a representar uma variação no pico da 

carga térmica em cerca de 10%. 

 

Muzzi (2014) apresenta um estudo dos métodos de cálculo da resistência térmica e 

transmitância térmica equivalentes para fechamentos em LSF típicos do Brasil. O 

trabalho abrange uma abordagem analítica na qual são apresentados os métodos 

simplificados de cálculo da resistência e transmitância térmicas e uma abordagem 

numérica, utilizando o programa computacional ANSYS (versão 15), para a verificação 

e comparação desses métodos. Observa-se, a partir dos resultados obtidos, que dos 

métodos simplificados de cálculo da resistência e transmitância térmicas apresentados, os 

métodos dos Planos Isotérmicos e Zona Modificada são aqueles que apresentam a menor 

diferença no valor, via análise numérica comparada à análise analítica, para os tipos de 

fechamentos utilizados no Brasil. 

 

Kontogeorgos et al. (2016) abordam os problemas de pontes térmicas em uma 

configuração de painel em LSF onde são inseridos painéis de isolamento a vácuo (VIPs) 

em uma camada interna “protegida” do fechamento externo. Esta configuração que 

fornece "proteção" para os VIPs, permite flexibilidade na instalação de elementos de 

fachada e, ao mesmo tempo, permite intervenções e modificações (por exemplo, 

perfuração, instalação de aparelhos) no lado interno do fechamento. O painel é 

amplamente analisado em termos de todos os diferentes tipos de pontes térmicas, 

utilizando ferramentas computacionais comerciais e metodologias padronizadas, e seu 

efeito no desempenho térmico geral é avaliado. De acordo com os autores é calculada 

uma melhoria total de 33% no coeficiente de transferência de calor do edifício. Os 

resultados indicam as junções entre os painéis externo e interno, o fechamento externo e 

o teto, o fechamento interno e o telhado e os fechamento interno e o piso, respectivamente, 

como as pontes térmicas mais importantes. Diferentes modificações de projeto e soluções 

são propostas para reduzir ainda mais o impacto das pontes térmicas.  
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O estudo feito por Souza et al. (2017), apresenta uma visão geral das principais 

características da construção em LSF, do ponto de vista do consumo de energia do ciclo 

de vida da edificação. Os principais sistemas LSF são descritos e algumas estratégias para 

reduzir pontes térmicas e para melhorar a resistência térmica dos elementos do 

fechamento em LSF são apresentadas. Diversas estratégias passivas para aumentar a 

capacidade de armazenamento térmico são discutidas e uma atenção em particular é 

dedicada à incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs). Esses materiais podem 

ser usados para melhorar o conforto térmico interno, para reduzir a demanda de energia 

para ar condicionado e para aproveitar a energia solar térmica. Por fim, a avaliação do 

ciclo de vida (ACV) e o desempenho ambiental da construção LSF são revisados para 

discutir a principal contribuição desse tipo de construção para edifícios mais sustentáveis. 

 

 

 Atsonios et al. (2018) apresentam dois métodos para a medição in loco da transmitância 

térmica em um painel de LSF. Ambos os métodos, Método dos Pontos Representativos 

(RPM) e Método da Área Ponderada (WAM), enfocam a medição rápida e precisa da 

transmitância térmica total na parte central do painel em LSF. Os métodos combinam a 

análise do painel examinado usando imagens térmicas com o registro e processamento da 

temperatura do ar interno/externo e do fluxo de calor. De acordo com os autores os 

resultados das medições in loco estão em boa concordância com os valores teóricos, 

determinados de acordo com a norma internacional ISO 10.211 (2007) garantindo a 

validade dos métodos. 

 

2.5 Síntese do Capítulo 

Nesse capítulo apresenta-se o sistema de construção LSF que tem como principal 

característica uma estrutura constituída por perfis formados a frio de aço galvanizado que 

são utilizados para a composição de painéis estruturais e não-estruturais, vigas 

secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes. Os painéis do 

sistema LSF são constituídos por vários perfis galvanizados, de seções transversais Ue, 

denominados montantes, espaçados regularmente entre si de acordo com a modulação 

definida no cálculo estrutural, variando entre 400 e 600 mm. No Brasil, os produtos 

disponíveis para o fechamento de construções em LSF são fornecidos em placas ou 

chapas, com várias espessuras e os mais utilizados são o OSB (Oriented Strand Board), 
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a placa cimentícia e o gesso acartonado, este último, só deve ser usado em aplicações 

internas.  

Apresenta-se também o uso dos métodos simplificados para o cálculo da resistência 

térmica equivalente dos fechamentos no sistema LSF (IISI, 2001), onde esses métodos 

são frequentemente comparados com os resultados obtidos experimentalmente e, na 

maioria das vezes, apresentam boa precisão. Estes métodos são usados para demonstrar a 

conformidade com as exigências das normas em países como Austrália, Canadá, EUA e 

Nova Zelândia.  

 

Para embasar o desenvolvimento da presente pesquisa, faz-se uma descrição de estudos 

sobre o LSF e focados nos métodos de determinação da transmitância térmica e na 

transferência de calor através do fechamento e na influência do perfil metálico (ponte 

térmica).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS   

O desenvolvimento do presente trabalho abrange simulação computacional e numérica 

para analisar a temperatura no fechamento vertical em Light Steel Framing considerando 

as condições climáticas das zonas bioclimáticas 01 (ZB01), que representa um clima de 

extremo inverno, 02 (ZB02), que representa uma maior amplitude diária de temperatura 

no inverno, 03 (ZB03), que representa um clima mediano, e 08 (ZB08), que representa  

clima de extremo verão, estabelecidas na norma NBR15.220 (ABNT, 2005). Utilizam-se 

dois tipos de fechamentos, cuja área é limitada em 0,045 m2 para configurar as células de 

simulação, conforme ilustrado nas Figuras 3.1 e 3.2. 

 

Figura 3.1 – Esquema da célula de fechamento em Light Steel Framing com camada de ar 

 

 

 

O primeiro fechamento, o mais comumente empregado em edificações residenciais no 

Brasil, é composto na camada externa por placa cimentícia e na camada interna por gesso 

acartonado, intermediadas por lã de vidro e uma camada de ar e por fim o perfil montante 

em U enrijecido (90x40) de aço galvanizado, com 0,95 mm de espessura. No segundo 

fechamento a única diferença é que a cavidade é totalmente preenchida com isolante 
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térmico não possuindo a camada de ar. As espessuras das camadas encontram-se 

presentes na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.2 – Esquema da célula de fechamento em Light Steel Framing com cavidade 

totalmente preenchida com lã de vidro 

 

 

 

Tabela 3.1 – Espessuras dos materiais utilizados no fechamento 

Material Espessura (mm) 

Placa Cimentícia 10 

Gesso Acartonado 12,5 

Lã de Vidro 50 

Ar 40 

Perfil 0,95 

 

Na concepção original em Light Steel Framing a cavidade é totalmente preenchida por 

isolante térmico (lã de vidro). Porém, no Brasil, o processo de construção do sistema de 

construção em estruturas leves de aço, feito pelas empresas, considera uma espessura de 

isolante menor que a profundidade da cavidade entre montantes. Assim, cria-se uma 

camada de ar confinado dentro do fechamento, para reduzir os custos com a construção. 

No presente trabalho dois softwares são utilizados para a obtenção das temperaturas no 

fechamento vertical em Light Steel Framing, o EnergyPlus (versão 9.0.1) e o Ansys 

(versão 17). O EnergyPlus é usado para a obtenção das temperaturas superficiais 
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utilizadas como condição de contorno no mecanismo de condução de calor através do 

fechamento, analisado no Ansys. 

3.1 Simulação Computacional x Edificações 

O desenvolvimento de ferramentas computacionais abre caminho para a avaliação do 

comportamento térmico de edificações por meio de análises numéricas e sua utilização 

pode ser destinada para fins de projeto e dimensionamento. Atualmente existem diversos 

programas computacionais, baseados nas normas vigentes, que são usados para a análise 

térmica em edificações (HENSEN; LAMBERTS, 2011). 

 

A simulação computacional possui várias finalidades, dentre as quais a determinação de 

estratégias para um desempenho térmico mais adequado ao clima local, proporcionando 

maior conforto térmico aos ocupantes, redução do consumo de energia para o 

condicionamento, melhoria da eficiência dos sistemas de condicionamento de ar e tomada 

de decisão mais coerente possível na fase de projeto (SILVA; ALMEIDA; GHISI, 2017). 

 

De acordo com a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) “a simulação computacional permite 

determinar o comportamento térmico de edificações sob condições dinâmicas de 

exposição ao clima, sendo capazes de reproduzir os efeitos de inércia térmica”. Via 

simulação computacional a transferência de calor em habitações pode ser estudada a 

diferentes níveis: em um único componente da edificação, como no sistema de 

fechamento vertical, em um cômodo somente, ou analisando a edificação como um todo 

(WILDE, 2004). Para que se possa obter uma simulação computacional satisfatória, é 

fundamental garantir uma boa precisão dos parâmetros de entrada, aproximando-se dos 

aspectos reais da edificação.  

3.1.1 EnergyPlus 

O EnergyPlus é um programa computacional, desenvolvido pelo Departamento de 

Energia dos Estados Unidos (DOE), que avalia o desempenho térmico de uma edificação, 

criado a partir de dois programas, BLAST e DOE-2. Este programa é indicado pela norma 

NBR 15.575 (ABNT, 2013) e possui diversas características que o destacam em relação 

a outros programas de simulações computacionais existentes, quais sejam:  

i. cálculo da energia necessária para resfriar ou aquecer um ambiente;  
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ii. condução de calor transiente através dos elementos fechamento da construção; 

iii.  modelo de conforto térmico; 

iv.  técnica de solução baseada no balanço de energia para as cargas térmicas 

prediais; 

v. fornece dados de saída de cada componente inserido no programa, 

possibilitando analisar a influência de cada parâmetro individualmente de 

acordo com o intervalo definido pelo usuário; 

vi.  analisa a influência dos parâmetros em diversos tipos de clima, uma vez que o 

programa possui uma biblioteca com um grande número de arquivos 

climáticos, entre outras (MELO; LAMBERTS, 2008). 

3.1.2 Modelo Analisado  

Na análise pelo EnergyPlus utiliza-se um modelo de edificação para se obter as 

temperaturas superficiais internas e externas do fechamento vertical em Light Steel 

Framing levando-se em conta as condições climáticas das zonas bioclimáticas ZB01, 

ZB02, ZB03 e ZB08. O modelo proposto é baseado em edifícios comerciais típicos de 

grandes centros urbanos. A maioria destas edificações é constituída por dois setores bem 

definidos:  uma região central que compreende a circulação vertical e serviços (core) e o 

espaço para abrigo dos escritórios conforme exemplificado na Figura 3.3 (CAETANO, 

2017). 

Figura 3.3 – Edifício Acal.  

 
Fonte: CAETANO, 2017  

A planta baixa do pavimento tipo da edificação simulada é apresentada na Figura 3.3. A 

edificação é simulada considerando os materiais que compõem o sistema de fechamento 

de acordo com a Figura 3.1, onde são especificadas as espessuras das camadas que 
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compõem o fechamento vertical, as propriedades termofísicas dos materiais (Tabela 3.2) 

e dados climáticos da zona bioclimática considerada. O fechamento vertical destacado na 

Figura 3.4 é escolhido para a análise e obtenção dos dados (temperaturas superficiais) 

inseridos no Ansys, uma vez que ele faz parte do sistema de fechamento da zona térmica 

onde ocorre os maiores ganhos e perdas térmicas ao longo dos dias analisados.  

Figura 3.4 – Fechamento Vertical selecionado para a análise dos dados obtidos 

 

 

Tabela 3.2 – Propriedades usadas para a análise térmica para os fechamentos em Light Steel 

Framing. 

Material Espessura (m) 

Condutividade  

Térmica(W/mK) 

Massa Específica  

(kg/m3) 

Calor 

Específico 

 (J/kgK) 

Placa Cimentícia 0,01 0,95 2.200 840 

Gesso 

Acartonado 0,0125 0,35 1.000 840 

Lã de Vidro 0,05 0,042 100 700 

Perfil de Aço 0,00095 55 7.800 460 

Ar 0,04 0,0263 1,1614 1.007 
 Fonte: NBR 15220-2; CLARKE, 1985; RODRIGUES E CALDAS, 2016. 

 

3.1.2.1 Obtenção das Temperaturas Superficiais  

Para obtenção das temperaturas superficiais no fechamento, inseridas como condição de 

contorno na análise numérica do processo de condução de calor através do fechamento, 

considera-se as condições climáticas de uma região com clima extremo para inverno 

(ZB01), clima extremo de verão (ZB08) e para um clima considerado como mediano 

(ZB03), conforme a norma NBR 15.220 (ABNT, 2005). Inclui-se também a condição 

climática da ZB02 que apresenta a maior amplitude diária de temperatura num dia típico 

de inverno (ABNT, 2005). Um dia típico de inverno consiste em um dia real caracterizado 
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pelas seguintes variáveis: temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e 

radiação solar incidente em superfície horizontal, considerando o dia mais frio do ano 

segundo a média do período dos últimos 10 anos (ABNT, 2005). Salienta-se ainda que a 

zona bioclimática ZB03 inclui a cidade de São Paulo, além da cidade de Belo Horizonte, 

que compreendem dois grandes polos que utilizam este tipo de sistema de construção. 

Definidas estas quatro zonas bioclimáticas (ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08) e as cidades 

representativas (ABNT, 2013) considera-se um dia de referência de máxima temperatura 

de bulbo seco e um dia de referência de mínima temperatura de bulbo seco, conforme 

apresentado na Tabela 3.3 (AKUTSU, 1998; OLIVEIRA, 2006; GOMES, 2012). Para a 

zona bioclimática ZB08 analisa-se somente a condição de máxima temperatura de bulbo 

seco, conforme estabelecido na norma NBR 15.575 (ABNT, 2013). Esses dias são obtidos 

em um arquivo estatístico SWERA (.stat) gerado pelo próprio programa EnergyPlus 

(WEATHER..., 2020). No Anexo A apresenta-se o arquivo para a cidade de São Paulo.  

Tabela 3.3 – Dias de referências com máxima e mínima temperatura de bulbo seco. 

ZONA BIOCLIMÁTICA Te,máxima  Te,mínima 

1 Curitiba (PR) 7 de Dezembro 16 de Julho 

2 São Lourenço (MG) 15 de Outubro 17 de Julho 

3 São Paulo (SP) 17 de Fevereiro  17 de Agosto 

8 Manaus (AM) 9 de Setembro - 

 

3. 2 Simulação Numérica x Ansys  

O ANSYS (atualmente na versão 19) é um programa computacional desenvolvido nos 

Estados Unidos, Pensilvânia, 1970, criado para a simulação numérica na engenharia. 

Várias são as análises obtidas pelo ANSYS, dentre elas, a análise estrutural, térmica e 

dinâmica dos fluídos. A análise numérica utilizando o software Ansys baseia-se no 

método dos Elementos Finitos (MEF). O Método dos Elementos Finitos (MEF) baseia-

se na discretização do fechamento em elementos, gerando assim uma malha de elementos 

e de nós. Por meio de funções de interpolação convenientes, este sistema discreto simula 

o comportamento do sistema contínuo original. A vantagem do método dos elementos 

finitos é a amplitude de possibilidades de utilização, uma vez que os elementos finitos se 

adaptam à geometria do elemento. Sua desvantagem é um alto custo computacional, pois 
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gera um elevado número de nós, o que leva a sistemas com muitas variáveis que 

demandam elevado tempo de processamento (ANSYS, 2019).  

Na simulação numérica do mecanismo da condução de calor através do fechamento 

obtêm-se as temperaturas em cada nó da malha, calcula-se também o fluxo de calor 

através do fechamento em Light Steel Framing, podendo-se calcular a resistência térmica 

do painel. 

 

3.2.1 Geometria e Determinação dos Materiais Usados para o Fechamento 

 

A geometria do fechamento em LSF analisado é criada no software SolidWorks e 

exportada para o ANSYS. A geometria do modelo é dividida em áreas, de acordo com o 

esquema mostrado na Figura 3.5, pois estas são compostas de materiais específicos. 

Assim as áreas A1, A2 e A3 são compostas por placa cimentícia, A4, A5, A6, A7 e A8 

representam a lã de vidro, A9, A10, A11, A12 e A13 representam a cavidade de ar, A14, 

A15 e A16 representam o gesso acartonado e por fim as áreas A17 e A18 representam o 

perfil de aço galvanizado.  

Figura 3.5 – Esquema das áreas para o fechamento em LSF 

 
 

Como os modelos analisados possuem vários tipos de materiais, então para diferenciá-los 

dentro do programa computacional ANSYS, é necessária a determinação das propriedades 

dos materiais. Para a análise térmica, além das espessuras apresentadas na tabela 3.1, são 

inseridas três propriedades termofísicas (Tabela 3.2) no programa para se obter o 

resultado requerido.  

3.2.2 Determinação do Refinamento da Malha 

Para que a simulação numérica conduza para bons resultados e sem excessivo custo 

computacional é necessário a determinação de um nível de refinamento da malha. Na 

região das áreas A2, A5, A6, A7, A10, A11, A12, A15, A17 e A18 é considerado um 
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refinamento de malha de 10-4 e nas demais áreas do fechamento um refinamento de 10-2, 

observando-se um maior refinamento na região do perfil em aço em relação as demais 

áreas do fechamento. São testados alguns níveis de refinamento, buscando no final com 

que a malha ficasse mais bem refinada na área do perfil Ue, como apresentado na Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6 – Detalhamento do refinamento da malha na região do perfil 

 
 

3.2.3 Condições de Contorno 

As condições de contorno utilizadas no modelo numérico, via ANSYS, baseiam-se nos 

valores das temperaturas superficiais obtidas por meio da análise computacional realizada 

no EnergyPlus em função do clima das zonas bioclimáticas consideradas. Sendo assim, 

utilizam-se os valores das temperaturas superficiais internas e externas obtidas, pela 

análise no EnergyPlus, como condições de contorno no fechamento vertical em Light 

Steel Framing. Na camada de ar é inserido o coeficiente de convecção calculado por meio 

das equações empíricas utilizadas para convecção em espaço confinado.  

 

Para a execução da modelagem numérica, são feitas simulações considerando um 

intervalo de duas em duas horas para um período de um dia (24h) partindo de 1h da 

manhã, ou seja, 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h e 23h para os fechamentos 

verticais em LSF. Esta análise portanto, é em regime permanente para cada instante, 

podendo ainda ser denominado como pseudo-transiente (FORTUNA, 2000), sendo 

possível a obtenção dos resultados para cada horário do dia. 
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3.2.3.1 Convecção Natural em Espaço Confinado Vertical 

Espaços fechados (confinados) são frequentemente encontrados na prática e a 

transferência de calor através deles é de extremo interesse na engenharia. A transferência 

de calor em espaços confinados é complexa pelo fato do fluido, em geral, não ficar 

parado. Em um espaço vertical fechado, o fluido adjacente à superfície com maior 

temperatura sobe, e o fluido adjacente à superfície de menor temperatura desce, 

estabelecendo um movimento rotatório dentro do espaço confinado, o que melhora a 

transferência de calor através dele (ÇENGEL; GHAJAR, 2012).  

Para espaços confinados em placas verticais (Figura 3.7) são utilizadas duas correlações 

(3.1 e 3.2), definidas por MacGregor e Emery (1969 apud ÇENGEL; GHAJAR, 2012), 

para o cálculo do número de Nusselt (adimensional), 

Figura 3.7 – Espaço confinado retangular vertical com superfícies isotérmicas 

 
 

𝑁𝑢 = 0,42. (𝐺𝑟. Pr )
1

4⁄ . 𝑃𝑟0,012. (
𝐿

𝐻
)

−0,3

     𝑝𝑎𝑟𝑎     104 < 𝐺𝑟. 𝑃𝑟 < 107   
(3.1) 

 

e,  

 

𝑁𝑢 = 0,046. (𝐺𝑟. 𝑃𝑟)
1

3⁄                    𝑝𝑎𝑟𝑎      106 < 𝐺𝑟. 𝑃𝑟 < 109   (3.2) 

 

 

onde H é a altura (m) do fechamento vertical em LSF, L é a distância entre as superfícies 

(m) e o número de Prandtl (adimensional) do ar à 25oC é 0,7296. O número de Grashof 

(adimensional) é dado pela seguinte equação (3.3), 

𝐺𝑟 =
𝑔. 𝛽. (𝑇1 − 𝑇2). 𝐿3

ʋ2
 

(3.3) 

 

onde g é a aceleração da gravidade (g = 9,81 m/s2), T1 e T2 são as temperaturas superficiais 

internas das superfícies 1 e 2 que constituem o espaço confinado, ʋ é a viscosidade 
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cinemática do ar (ʋ = 1,79x10-5 m2/s) e β é o coeficiente de dilatação térmica (β = 1/Tm 

(K)). 

Substituindo o número de Grashof nas expressões (3.1) ou (3.2) obtém-se o número de 

Nusselt (adimensional) e assim calcula-se o coeficiente de convecção, h (W/m2K), por 

meio da equação (3.4), 

ℎ =
𝑁𝑢. 𝑘

𝐿
   

(3.4) 

  

onde k é a condutividade térmica do ar (k = 0,0242 W/mK). 

3.2.4 Verificação da Análise Numérica Adotada 

Sabe-se que os modelos numéricos em elementos finitos têm seus resultados bastante 

sensíveis às condições de contorno, ao refinamento da malha e ainda ao tipo de elemento 

empregado na análise (ANSYS, 2019). A falta de confiança nos resultados fornecidos 

pela simulação numérica pode ser reduzida por meio da verificação do modelo proposto. 

Amundarain (2007), utiliza duas abordagens para a análise térmica de um fechamento em 

Light Steel Framing. A abordagem numérica via software HEAT2 e a abordagem 

experimental pelo método da caixa quente protegida, que satisfaça os critérios 

estabelecidos pela norma BS 874-3.1 (BS, 1987), e posteriormente usada para validar 

a modelagem em elementos finitos.  

O fechamento proposto (Figura 3.8) por Amundarain (2007) é composto de duas 

camadas sobrepostas de gesso cartonado, espessura de 12,5 mm cada placa, para 

fechamento interno. A superfície externa é feita de um painel de alumínio em favo 

de mel e é aplicado um adesivo de revestimento. O painel de favo de mel é 

perfurado verticalmente e horizontalmente de modo a gerar uma membrana 

drenável que funciona como uma cavidade semi-ventilada, por si só, a fim de 

satisfazer os requisitos do Conselho Nacional de Construção do Reino Unido 

(National House-Building Council – NHBC).  

Os perfis são construídos utilizando secções C em aço galvanizado de 1 mm de 

espessura. A separação entre montantes é mantida constante com 600 mm. Isolantes 

de fibra mineral, com diferentes densidades, são usados para preencher o espaço 
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interno deixado no perfil. Na tabela 3.4 apresenta-se as espessuras e propriedades 

termofisicas dos materiais utilizados.  

Figura 3.8 – Sistema de fechamento proposto por Amundarain (2007). 

 
                                       Fonte: Adaptado de AMUNDARAIN, 2007. 

 

Tabela 3.4 – Propriedades usadas para a análise térmica. 

Material Espessura (m) 

Condutividade Massa Específica Calor Específico 

Térmica(W/mK) (kg/m3)  (J/KgK) 

Placa de Alumínio 0,02 237,5 2.689 951 

Gesso Acartonado 0,0125 0,25 650 840 

Fibra Mineral 1  0,12 0,031 70 700 

Fibra Mineral 2 0,03  0,033 180 700 

Perfil de Aço  0,001 60 7.850 460 

Ar  0,01 0,0242 1,225 1.006,4 

 Fonte: AMUNDARAIN, 2007, ANSYS 17.0. 

 

Para o fechamento proposto por Amundarain (2007), três testes são feitos no ensaio 

de caixa quente protegida. É feita uma análise térmica permanente com os valores 

das temperaturas externas e internas do fechamento (Tabela 3.5) para achar a 

transmitância térmica do fechamento. 
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Tabela 3.5 – Temperaturas superficiais experimentais 

TESTES TEMPERATURA MÉDIA 0C 

 Tsi Tse 

1 53,8 20,8 

2 60,6 20,7 

3 70,2 23,4 

                              Fonte: AMUNDARAIN, 2007. 

 

Os dados obtidos dos experimentos da caixa quente são usados para avaliar a 

validade dos modelos computacionais 2D de análise permanente no software 

HEAT2. A geometria, propriedades dos materiais e condições de contorno são 

especificadas nos modelos do software. A malha é refinada 3 vezes mais na 

região do perfil em aço e é feita uma análise permanente para se obter a 

transmitância térmica para os três testes propostos. Apresenta-se na figura 3.9 

os resultados da distribuição do fluxo de calor e da estratificação da temperatura 

para o fechamento proposto. 

Figura 3.9 – Representação do fluxo de calor e estratificação da temperatura 

 
                                       Fonte: Adaptado de AMUNDARAIN, 2007. 

 

Uma comparação entre os resultados obtidos via software HEAT2 e os 

resultados experimentais via caixa quente protegida são mostrados na tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Resultados obtidos via caixa quente e via software HEAT2 

TESTES Transmitância Térmica (W/m2K) 

  Experimental HEAT2 

1 0,29  0,26   

2 0,29  0,26   

3 0,3  0,27   

                                   Fonte: AMUNDARAIN, 2007. 
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Utilizando o software ANSYS 17.0 é feita uma análise térmica permanente com as 

mesmas condições de contorno (Tabela 3.4) para o fechamento proposto por 

Amundarain (2007), com um refinamento da malha de 53% da espessura do perfil 

em aço na região deste. Assim encontram-se os resultados para a distribuição do 

fluxo de calor e a estratificação da temperatura no sistema (Figuras 3.10 e 3.11). 

Figura 3.10 – Distribuição do fluxo de calor na região do perfil em aço 

  
 

Figura 3.11 – Estratificação da temperatura na região do perfil 

 
 

 

Uma comparação entre os resultados obtidos por meio do ensaio de caixa quente, 

software HEAT2 e software ANSYS 17.0 são mostrados na tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Resultados obtidos via caixa quente, HEAT2 e ANSYS17.0 

TESTES Transmitância Térmica (W/m2K) 

 Experimental HEAT2 ANSYS 17.0 

1 0,29  0,26 0,27 

2 0,29  0,26 0,27 

3 0,3  0,27 0,28 

 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 3.7) por meio do ensaio de caixa 

quente são bem próximos dos resultados obtidos via simulação numérica no 
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software HEAT2 e ANSYS 17.0, mostrando uma boa correlação entre os 

resultados das análises numéricas realizadas com os valores experimentais. 
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4. RESULTADOS 

As simulações computacionais são realizadas utilizando-se dados das cidades de Curitiba 

(ZB01), São Lourenço (ZB02) e São Paulo (ZB03) referentes a um dia de referência para 

máxima temperatura de bulbo seco e um dia de referência para mínima temperatura de 

bulbo seco. Para Manaus (ZB08), conforme a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013), 

considera-se somente o dia de referência para máxima temperatura de bulbo seco. Para 

todas Zonas Bioclimáticas considera-se os dois tipos de fechamentos conforme 

apresentados no Capítulo 3.  

4.1 Temperaturas Superficiais Internas e Externas 

Nas figuras 4.1 a 4.7 e nas tabelas 4.1 a 4.7 apresentam-se as temperaturas superficiais 

interna (Tsi) e externa (Tse) e a radiação solar para os dois fechamentos estudados, sendo 

um intermediado por lã de vidro mais ar e o outro intermediado apenas por lã de vidro. 

Estas temperaturas são obtidas a partir da simulação numérica no software EnergyPlus e 

são inseridas no Ansys como condição de contorno na análise numérica do processo de 

condução de calor através dos fechamentos para a determinação da distribuição de 

temperaturas nestes.  

 

Figura 4.1 - Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para máxima temperatura de bulbo seco – ZB01 
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Figura 4.2 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para mínima temperatura de bulbo seco – ZB01 

 

Figura 4.3 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para máxima temperatura de bulbo seco – ZB02 

 

Figura 4.4 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para mínima temperatura de bulbo seco – ZB02
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Figura 4.5 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para máxima temperatura de bulbo seco – ZB03 

 

Figura 4.6 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para mínima temperatura de bulbo seco – ZB03 

 

Figura 4.7 Evolução temporal das temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência 

para máxima temperatura de bulbo seco – ZB08 
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Em relação à radiação solar observa-se nos gráficos mostrados nas figuras 4.1 a 4.7 que 

no dia de referência aqui considerado para a zona bioclimática ZB01 tem-se um fluxo 

médio de radiação em torno de 454,3 W/m2 para o dia de máxima temperatura de bulbo 

seco e de 275,3 para o dia de referência de mínima temperatura de bulbo seco. Para a 

zona bioclimática ZB02 tem-se um fluxo médio de radiação em torno de 349,2 W/m2 e 

de 173,0 W/m2, respectivamente e com uma distribuição bem simétrica. Já para a zona 

bioclimática ZB03 tem-se um fluxo médio de radiação em torno de 316,4 W/m2 e de 605,6 

W/m2, respectivamente. Ainda na zona bioclimática ZB08 tem-se um fluxo médio de 

radiação em torno de 408,9 W/m2. 

Como a diferença nos valores das temperaturas superficiais interna (Tsi) e externa (Tse) 

entre os fechamentos é muito pequena, dificultando assim uma maior clareza nas curvas 

mostradas nos gráficos, todos os valores são apresentados nas tabelas 4.1 a 4.7.  

 

Tabela 4.1 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB01 (continua) 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 22,0 19,2 22,2 19,1 

02:00 0 21,8 18,9 21,9 18,8 

03:00 0 21,5 18,3 21,6 18,3 

04:00 0 21,2 18,2 21,4 18,2 

05:00 0 21,0 18,2 21,1 18,1 

06:00 6 20,8 18,5 20,9 18,4 

07:00 96,3 20,8 20,7 20,9 20,6 

08:00 520,0 21,6 29,7 21,4 29,6 

09:00 638,0 22,8 33,2 22,3 33,2 

10:00 410,7 23,3 32,0 22,9 32,1 

11:00 573,8 23,8 32,9 23,4 33,0 

12:00 626,0 24,6 35,2 24,2 35,3 

13:00 788,8 25,9 38,5 25,3 38,7 

14:00 681,4 27,4 39,6 26,8 39,8 

15:00 507,3 27,8 35,9 27,4 36,1 

16:00 571,0 27,6 32,9 27,3 33,1 
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Tabela 4.1 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB01 (conclusão) 

17:00 670,1 27,9 34,7 27,6 34,8 

18:00 228,0 27,8 31,8 27,5 31,9 

19:00 42,7 26,6 26,9 26,5 27,0 

20:00 0 25,3 22,9 25,4 23,0 

21:00 0 24,4 21,0 24,6 21,1 

22:00 0 23,6 18,8 23,8 18,8 

23:00 0 22,9 18,0 23,2 18,0 

24:00 0 22,5 17,9 22,7 17,8 

  

 

Tabela 4.2 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para mínima 

temperatura de bulbo seco – ZB01 (continua) 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 8,9 3,4 9,2 3,3 

02:00 0 8,5 3,0 8,7 2,9 

03:00 0 8,0 2,7 8,3 2,6 

04:00 0 7,6 2,2 7,9 2,1 

05:00 0 7,2 1,6 7,4 1,5 

06:00 0 6,7 1,0 7,0 0,9 

07:00 0 6,2 1,1 6,5 1,0 

08:00 34,9 6,1 3,0 6,4 2,9 

09:00 47,3 6,6 6,8 6,6 6,7 

10:00 123,1 7,4 10,9 7,2 10,9 

11:00 209,4 8,4 14,9 8,1 14,9 

12:00 216,2 9,5 18,7 9,1 18,8 

13:00 331,1 10,4 19,8 9,9 19,9 

14:00 607,8 11,2 21,0 10,7 21,2 

15:00 610,8 12,4 22,2 11,9 22,4 

16:00 483,2 13,4 21,7 12,9 21,8 

17:00 310,9 13,6 18,6 13,2 18,7 

18:00 53,8 12,9 14,7 12,7 14,8 

19:00 0 11,8 12,2 11,8 12,3 
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Tabela 4.2 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para mínima 

temperatura de bulbo seco – ZB01 (conclusão) 

20:00 0 11,3 11,3 11,3 11,3 

21:00 0 10,9 10,6 11,0 10,6 

22:00 0 10,7 9,9 10,7 10,0 

23:00 0 10,4 9,3 10,5 9,3 

24:00 0 10,2 8,7 10,2 8,7 

 

 

Tabela 4.3 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB02 (continua) 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 20,1 16,9 20,2 16,8 

02:00 0 19,8 16,6 20,0 16,6 

03:00 0 19,5 16,0 19,7 15,9 

04:00 0 19,1 15,5 19,3 15,4 

05:00 0 18,8 15,1 19,0 15,0 

06:00 3,3 18,5 15,3 18,7 15,2 

07:00 38,3 18,5 18,2 18,6 18,1 

08:00 163,0 19,1 22,1 19,0 22,0 

09:00 358,0 20,1 26,5 19,8 26,5 

10:00 564,4 21,3 30,6 20,9 30,7 

11:00 708,2 22,5 33,5 21,9 33,6 

12:00 758,3 23,5 35,2 22,9 35,4 

13:00 706,8 24,5 36,3 23,9 36,5 

14:00 574,3 25,7 37,1 25,1 37,3 

15:00 398,5 26,7 36,5 26,2 36,7 

16:00 211,8 27,0 34,5 26,6 34,6 

17:00 50,4 26,8 32,5 26,5 32,6 

18:00 3,5 26,1 28,2 25,9 28,4 

19:00 0 25,2 24,8 25,2 24,9 

20:00 0 24,5 22,9 24,6 22,9 

21:00 0 24,0 22,2 24,1 22,2 

22:00 0 23,8 21,7 23,8 21,7 
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Tabela 4.3 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB02 (conclusão) 

23:00 0 23,5 21,0 23,5 20,9 

24:00 0 23,2 20,9 23,3 20,9 

 

 

Tabela 4.4 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para mínima 

temperatura de bulbo seco – ZB02 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 12,5 8,5 12,7 8,4 

02:00 0 12,1 7,9 12,3 7,8 

03:00 0 11,6 7,1 11,8 7,0 

04:00 0 11,1 6,2 11,4 6,1 

05:00 0 10,6 5,6 10,9 5,5 

06:00 0 10,1 5,0 10,4 4,9 

07:00 1,5 9,7 5,0 10,0 4,9 

08:00 21,4 9,7 7,9 9,8 7,8 

09:00 96,2 10,3 12,8 10,3 12,8 

10:00 227,9 11,4 17,3 11,2 17,3 

11:00 356,7 12,8 21,2 12,4 21,3 

12:00 421,3 13,8 22,7 13,3 22,8 

13:00 400,8 14,7 24,3 14,2 24,4 

14:00 306,8 15,6 25,7 15,1 25,8 

15:00 174,5 16,5 26,0 15,9 26,1 

16:00 59,7 16,9 25,4 16,4 25,6 

17:00 8,6 16,8 22,8 16,5 23,0 

18:00 0,4 16,4 19,7 16,2 19,8 

19:00 0 15,8 16,9 15,7 17,0 

20:00 0 15,2 14,6 15,2 14,6 

21:00 0 14,6 12,8 14,7 12,8 

22:00 0 14,2 11,5 14,3 11,5 

23:00 0 13,7 10,5 13,9 10,5 

24:00 0 13,3 10,0 13,5 10,0 
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Tabela 4.5 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB03 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 24,6 21,8 24,7 21,8 

02:00 0 24,3 21,3 24,4 21,2 

03:00 0 24,0 21,2 24,1 21,1 

04:00 0 23,8 21,2 23,9 21,1 

05:00 0 23,6 20,8 23,7 20,8 

06:00 9,4 23,3 20,3 23,4 20,3 

07:00 158,3 23,2 22,7 23,3 22,6 

08:00 434,8 23,6 26,4 23,5 26,3 

09:00 563,9 24,3 29,1 24,1 29,1 

10:00 590,1 25,1 31,5 24,8 31,5 

11:00 567,3 25,9 33,7 25,5 33,8 

12:00 691,6 26,8 36,0 26,3 36,1 

13:00 559,0 27,4 36,7 27,0 36,8 

14:00 379,5 28,3 38,6 27,9 38,7 

15:00 89,4 29,1 36,6 28,7 36,8 

16:00 187,3 28,6 32,0 28,4 32,1 

17:00 138,1 28,2 30,6 28,1 30,6 

18:00 52,2 27,3 22,8 27,4 22,8 

19:00 9,2 25,7 20,5 26,0 20,5 

20:00 0 25,3 22,4 25,5 22,4 

21:00 0 25,1 22,1 25,2 22,1 

22:00 0 24,8 21,8 25,0 21,8 

23:00 0 24,6 21,7 24,7 21,6 

24:00 0 24,4 21,6 24,5 21,6 
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Tabela 4.6 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para mínima 

temperatura de bulbo seco – ZB03 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 10,9 7,3 11,0 7,2 

02:00 0 10,6 7,0 10,8 6,9 

03:00 0 10,2 6,4 10,4 6,4 

04:00 0 9,9 6,1 10,1 6,1 

05:00 0 9,6 5,7 9,8 5,6 

06:00 0 9,2 5,6 9,4 5,6 

07:00 79,5 9,1 6,5 9,3 6,5 

08:00 389,3 9,3 8,9 9,3 8,9 

09:00 571,3 9,8 12,2 9,7 12,1 

10:00 702,9 10,7 15,6 10,4 15,6 

11:00 795,2 11,6 18,8 11,3 18,8 

12:00 859,3 12,6 21,5 12,1 21,6 

13:00 798,6 13,7 24,2 13,1 24,3 

14:00 816,8 15,1 26,1 14,5 26,2 

15:00 818,9 16,6 26,9 16,0 27,0 

16:00 739,8 17,8 26,6 17,3 26,7 

17:00 542,8 18,6 25,4 18,1 25,6 

18:00 152,6 18,3 23,0 18,0 23,1 

19:00 0 17,5 20,9 17,3 21,0 

20:00 0 16,9 19,5 16,8 19,6 

21:00 0 16,6 18,4 16,5 18,5 

22:00 0 16,4 17,3 16,3 17,3 

23:00 0 16,1 16,2 16,1 16,2 

24:00 0 15,8 15,1 15,8 15,1 
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Tabela 4.7 – Temperaturas superficiais e radiação solar – dia de referência para máxima 

temperatura de bulbo seco – ZB08 

Horas Radiação (W/m2) Tsi(oC)(Lã+Ar) Tse(oC)(Lã+Ar) Tsi(oC)(Lã) Tse(oC)(Lã) 

01:00 0 30,9 29,1 30,9 29,1 

02:00 0 30,7 28,8 30,7 28,8 

03:00 0 30,5 28,6 30,6 28,5 

04:00 0 30,3 28,3 30,4 28,2 

05:00 0 30,1 28,0 30,2 27,9 

06:00 5,4 29,9 27,7 30,0 27,7 

07:00 113,9 29,8 28,9 29,9 28,9 

08:00 374,2 30,1 32,2 30,1 32,2 

09:00 457,2 30,8 35,7 30,6 35,8 

10:00 527,0 31,6 38,3 31,3 38,4 

11:00 624,8 32,2 39,9 31,9 39,9 

12:00 597,1 32,8 41,5 32,5 41,6 

13:00 577,5 33,6 42,6 33,1 42,7 

14:00 509,6 34,5 43,7 34,1 43,8 

15:00 560,4 35,5 43,3 35,1 43,5 

16:00 531,9 36,1 41,5 35,7 41,6 

17:00 342,9 36,0 38,6 35,8 38,7 

18:00 93,2 35,2 35,0 35,1 35,1 

19:00 0 34,0 32,1 34,0 32,1 

20:00 0 33,1 30,6 33,2 30,7 

21:00 0 32,5 29,9 32,7 29,8 

22:00 0 32,2 29,8 32,3 29,7 

23:00 0 32,0 29,9 32,1 29,8 

24:00 0 31,9 30,0 32,0 29,9 

 

Comparando as temperaturas superficiais interna (Tsi) e externa (Tse) para cada 

fechamento observa-se, nas curvas mostradas nas figuras 4.1 a 4.7 e nas tabelas 4.1 a 4.7, 

que para a zona bioclimática ZB01 obtém-se uma diferença máxima entre Tse e Tsi de 

12,6 0C, para o dia de referência de máxima temperatura de bulbo seco, às 13h e de 9,8 
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0C, para o dia de referência de mínima temperatura de bulbo seco, às 14h para o 

fechamento intermediado por lã de vidro e ar e uma diferença máxima entre Tse e Tsi de 

13,4 0C, às 13h para o dia de referência de máxima temperatura de bulbo seco e uma 

diferença máxima de 10,5 0C, às 15h para o dia de referência de mínima temperatura de 

bulbo seco para o fechamento intermediado apenas por lã de vidro. Para a zona 

bioclimática ZB02 obtém-se uma diferença máxima entre Tse e Tsi de 11,8 0C, às 13h para 

o dia de referência de máxima temperatura de bulbo seco e de 10,1 0C, às 14h para o dia 

de referência de mínima temperatura de bulbo seco para o fechamento com lã de vidro e 

ar e para o fechamento intermediado por lã de vidro obtém-se uma diferença máxima 

entre Tse e Tsi de 12,6 0C às 13h e de 10,7 0C às 14h, respectivamente. Já para a zona 

bioclimática ZB03 obtém-se uma diferença máxima entre Tse e Tsi de 10,3 0C, às 14h e 

de 11,0 0C, às 14h, para o fechamento intermediado por lã de vidro e ar e para o 

fechamento intermediado apenas com lã de vidro obtém-se uma diferença máxima entre 

Tse e Tsi de 10,8 0C, às 14h e de 11,7 0C, às 14h, respectivamente. Para a zona bioclimática 

ZB08 obtém-se uma diferença máxima entre Tse e Tsi de 9,2 0C, às 14h para o fechamento 

com lã de vidro e ar e de 9,70C, às 14h para o fechamento com lã de vidro. No período 

noturno ocorre uma inversão nos valores das temperaturas superficiais, e a temperatura 

superficial externa (Tse) resulta em valores menores que a temperatura superficial interna 

(Tsi) e no caso da ZB01 resulta em valores próximos de 0 0C, para o dia de referência de 

mínima temperatura de bulbo seco. 

4.2 Fechamento Vertical do Sistema Light Steel Framing (LSF) Intermediado por 

Camada de Ar e Lã de Vidro 

Os resultados das temperaturas do fechamento obtidas por meio da simulação numérica 

no Ansys são analisados em duas posições do fechamento conforme representado nos dois 

cortes mostrados na figura 4.8, com o corte A transpassando uma região do fechamento 

sem o perfil e o corte B na região com a presença do perfil de aço galvanizado. 

Figura 4.8 – Cortes transversais para a coleta das temperaturas ao longo de um dia 
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Na análise numérica do fechamento em LSF intermediada por lã de vidro e camada de ar, 

onde é considerada a convecção do ar confinado, são apresentados gráficos que 

demostram a evolução da temperatura ao longo de 24 horas, considerando um intervalo 

de duas em duas horas, para os mesmos pontos ao longo do fechamento nas duas posições 

definidas pelos cortes A e B (Fig. 4.8).  

Nos gráficos mostrados na Figura 4.9 à Figura 4.15 são apresentadas as temperaturas para 

as Zonas Bioclimáticas consideradas, nos cortes A (região sem perfil) e B (região com 

perfil em aço), para o dia de máxima temperatura de bulbo seco e o dia de mínima 

temperatura de bulbo seco, somente para três horários, ou seja, 01h, 11h e 15h. No 

APÊNDICE A são apresentados os resultados para os demais horários, de duas em duas 

horas, ao longo das 24h, considerando separadamente a região sem e com a presença do 

perfil de aço. 

 

Figura 4.9 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB01 
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Figura 4.10 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco - ZB01 

 
 

 

 
 

Figura 4.11 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB02 
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Figura 4.12 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco – ZB02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB03 
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Figura 4.14 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco - ZB03 

 
 

Figura 4.15 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB08 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, de forma análoga tanto para o dia de máxima 

temperatura de bulbo seco e o dia de mínima temperatura de bulbo seco, nas zonas 

bioclimáticas consideradas, observa-se uma inversão do fluxo de calor ao longo do dia e 

também uma variação da temperatura mais acentuada na interface gesso e ar (corte A), 

enquanto na região do corte B, interface entre o perfil de aço galvanizado e o ar, esta 

variação é mais tênue. Na camada de ar aprisionado, que caracteriza um espaço fechado, 
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o número de Grashof resulta bem acima do valor crítico de 8.000, determinado por 

Hollands e Konicek (1973), e assim o fluxo gera uma camada limite, com fluido subindo 

na forma de uma camada próxima à superfície mais aquecida, contornando a beirada 

superior na parte superior e descendo na forma de uma camada próxima à superfície mais 

fria. Este movimento é mais acentuado nos horários com maior diferença de temperatura 

entre as superfícies (11h e 15h) e quando se tem a interface gesso e ar (corte A). A região 

no centro da camada de ar permanece mais ou menos inativa e termicamente estratificada 

(KREITH; BOHN, 2003). O número de Grashof tem um valor médio variando entre 

2,0x104 a 4,0x104 (Tabela 4.8). 

Tabela 4.8 – Número de Grashof médio 

 Grashofmédio (adimensional) 

 

ZONA BIOCLIMÁTICA 

Temperatura 

máxima de bulbo 

seco 

Temperatura 

mínima de bulbo 

seco 

1 Curitiba (PR) 36.606,54 29.825,97 

2 São Lourenço (MG) 33.255,34 32.904,14 

3 São Paulo (SP) 28.934,57 30.244,95 

8 Manaus (AM) 24.811,03 - 

 

Para todas as Zonas Bioclimáticas analisadas observa-se o mesmo padrão para a 

estratificação de temperatura (Figura 4.16) e para a distribuição do fluxo de calor. A 

condutividade térmica do perfil em aço, presente no fechamento em multicamadas do 

sistema LSF constituído com camadas de outros materiais não metálicos e/ou camada de 

ar, excede ao valor da condutividade térmica destas camadas em torno de 50 vezes em 

ordem de grandeza. Como pode ser observado na Figura 4.17 há uma diferença na 

distribuição de temperatura na região do perfil em aço, em relação à região afastada deste 

elemento. Uma vez que a condutividade térmica do aço é bem superior àquela dos demais 

materiais torna-se evidente nesta região que o mecanismo de condução de calor é 

bidimensional (Figura 4.18 e 4.19).   

 

Figura 4.16 – Estratificação da temperatura para o fechamento com isolante e ar 
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Figura 4.17 – Distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante e ar. 

 
Figura 4.18 - Distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante e ar - detalhe A                                                                                                                                                                         

 
 

 

Figura 4.19 - Distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante e ar - detalhe B 

 
 

4.3 Fechamento Vertical do Sistema Light Steel Framing Intermediado por Lã de 

Vidro 

Os resultados das temperaturas do fechamento intermediado apenas por lã de vidro 

obtidas por meio da simulação numérica no Ansys são analisados em duas posições do 

fechamento conforme representado na Figura 4.20, sendo o corte A transpassando uma 
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região do fechamento sem o perfil e o corte B na região com a presença do perfil de aço 

galvanizado.  

 

Figura 4.20 – Cortes transversais para a coleta das temperaturas ao longo de um dia 

 
 

Na análise numérica do fechamento em LSF intermediada por lã de vidro, são 

apresentados gráficos que demostram a evolução da temperatura ao longo de 24 horas. 

As temperaturas para os mesmos pontos ao longo do fechamento são coletadas para 

ambos os cortes (Figura 4.20). Nos gráficos mostrados nas Figura 4.21 à Figura 4.27 são 

apresentadas as temperaturas, nos cortes A (região sem perfil) e B (região com perfil em 

aço), para um dia de referência para máxima temperatura de bulbo seco e um dia de 

referência para mínima temperatura de bulbo seco, somente para três horários, ou seja, 

01h, 11h e 15h. No APÊNDICE A são apresentados os resultados para os demais horários, 

de duas em duas horas, ao longo das 24h, considerando separadamente a região sem e 

com a presença do perfil de aço. 

 

Figura 4.21 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – Z0B1 
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Figura 4.22 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco – Z0B1 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco - ZB02 
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Figura 4.24 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco – Z0B2 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.25 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB03 
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Figura 4.26 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de mínima temperatura de bulbo seco – ZB03 

 
 

 

Figura 4.27 – Variação da temperatura ao longo da região sem perfil (corte A) e da região com a 

presença do perfil em aço (corte B) – dia de máxima temperatura de bulbo seco – ZB08 

 
 

 

 

Na região sem o perfil em aço galvanizado (corte A) observa-se que as temperaturas ao 

longo da espessura do gesso acartonado e da placa cimentícia ficam em um mesmo 

patamar de valores sem interferência da interface gesso-lã de vidro e lã de vidro–placa 

cimentícia.  Já na região com a presença do perfil em aço galvanizado (corte B) já ocorre 

uma variação na temperatura ao longo da espessura do gesso acartonado e também na 

placa na placa cimentícia e isso se deve a condução de calor do aço ser muito maior que 
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dos demais materiais do fechamento, assim interferindo na temperatura dos demais 

materiais.   

Para fechamento vertical do sistema de LSF intermediário por lã de vidro a estratificação 

de temperatura (Figura 4.28) e a distribuição do fluxo (Figura 4.29 a 4.31) de calor para 

as Zonas Bioclimáticas analisadas apresentam-se de forma análoga ao fechamento 

intermediado por ar e lã de vidro.  Observa-se uma diferença na distribuição de 

temperatura na região do perfil em aço, em relação à região afastada deste elemento, isso 

se deve a condutividade térmica do aço ser superior aos demais materiais utilizados no 

fechamento.  

 

 

Figura 4.28 – Exemplo da estratificação da temperatura para o fechamento com isolante  

 
 

 

 
 

Figura 4.29 – Exemplo de distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante 
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Figura 4.30 - Distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante - detalhe A 

 
 

 

 

 

Figura 4.31 - Distribuição do fluxo de calor para fechamento com isolante - detalhe B 

 
 

 

4.4 Análise dos Resultados  

A partir dos resultados obtidos observa-se que para ambos os fechamentos, o 

comportamento da temperatura se apresenta de forma similar e com uma mínima 

diferença numérica. Uma vez que em termos de desempenho térmico os dois fechamentos 

apresentam resultados similares uma outra análise, que pode auxiliar na decisão de 

seleção entre os dois fechamentos, pode ser uma análise de custo. Para tal, considere duas 

células de fechamento, um fechamento intermediado com lã de vidro mais ar (Figura 

4.32) e o outro sendo intermediado apenas por lã de vidro (Figura 4.33), com altura de 

2,8m e comprimento de 1,2m, levando em consideração o tamanho comercial das placas 

cimentícias e de gesso acartonado.  
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Figura 4.32 – Célula de fechamento, intermediada por lã de vidro e ar 

 

Figura 4.33 – Célula de fechamento, intermediada por lã de vidro 

 

Fazendo-se uma verificação de preços dos componentes do fechamento a partir de sites 

de venda de materiais de construção civil1, obtém-se para a célula de fechamento de 

3,36m2, uma diferença em torno de R$35,00 (trinta e cinco reais) a mais para a célula 

intermediada apenas por lã de vidro. 

Desse modo o fechamento intermediado por ar e lã de vidro se torna viável para aplicação 

no país, pois melhora o desempenho térmico do sistema LSF e ainda apresenta menor 

                                                           
1 https://www.leroymerlin.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020 

  https://www.portaldaacustica.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020 

 

https://www.leroymerlin.com.br/
https://www.portaldaacustica.com.br/
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custo e menor impacto ambiental da construção, uma vez que utiliza uma quantidade 

menor de lã de vidro. 

Observa-se que a distribuição de temperatura nos dois fechamentos se apresenta de forma 

bastante semelhante, com uma diferença máxima de 0,40C na interface gesso 

acartonado/perfil, no horário de maior temperatura externa. As temperaturas superficiais 

internas dos fechamentos resultam em valores próximos também, com uma diferença 

máxima de 0,50C, no horário de maior temperatura externa. Sendo assim, como o 

desempenho térmico dos dois fechamentos é bastante similar, tem-se que o fechamento 

intermediado por ar e lã de vidro se torna mais viável no país pois atende também as 

expectativas de menores custos e menor impacto ambiental da construção já que utiliza 

menor quantidade de lã de vidro. 

 

4.5 Síntese do Capítulo 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos pelas simulações computacional, via 

EnergyPlus, e numérica, via Ansys, das Zonas Bioclimáticas ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08, 

para dois tipos de fechamentos LSF sendo eles, um intermediado por camada de ar e lã 

de vidro e o outro intermediado apenas pela lã de vidro. Nos resultados apresentados 

observa-se a evolução temporal das temperaturas superficiais externa e interna do 

fechamento e o fluxo de radiação solar incidente na superfície externa deste fechamento, 

considerando-se para cada cidade representativa da Zona Bioclimática um dia de 

referência de máxima e de mínima temperatura de bulbo seco. Somente para a Zona 

Bioclimática ZB08 considera-se um dia de referência de máxima temperatura de bulbo 

seco, conforme indicação da norma NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

Obtém-se ainda o comportamento diário da temperatura, através do fechamento, 

apresentando-se os resultados somente para 01h, 11h e 15h, na região do fechamento com 

o perfil de aço galvanizado (Corte A) e na região afastada do perfil (Corte B) em que se 

verifica um comportamento similar para todas Zonas Bioclimáticas avaliadas. Em relação 

ao comportamento da condução de calor no fechamento observa-se uma diferença na 

distribuição de temperatura na região do perfil em aço, em relação à região afastada deste 

elemento. Tem-se um mecanismo de condução bidimensional, como se pode observar 

nos exemplos apresentados da estratificação da temperatura e do comportamento do fluxo 
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de calor, na região do perfil.  Isso se deve a condutividade térmica do aço ser superior aos 

demais materiais utilizados no fechamento. 

Observa-se, a partir dos resultados obtidos, que para ambos os fechamentos estudados o 

comportamento da temperatura se apresenta de forma similar e com uma diferença 

numérica máxima de 0,40C na interface gesso acartonado/perfil, para o horário de maior 

temperatura externa e também de forma análoga para as temperaturas superficiais internas 

dos fechamentos obtém-se uma diferença numérica máxima de 0,50C. Uma análise de 

custo demonstra que o fechamento intermediado por ar e lã de vidro se torna viável para 

aplicação no país, pois ainda apresenta menor custo e menor impacto ambiental da 

construção, uma vez que utiliza uma menor quantidade de lã de vidro. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

No sistema de construção LSF a presença de perfis em aço, nos fechamentos verticais, 

pode gerar problemas como condução excessiva de calor entre o meio externo e o 

ambiente interno. Embora a área de troca de calor correspondente à alma do perfil em aço 

corresponda a menos que 0,5 % da área do fechamento, o aço tem uma condutividade 

térmica em torno de 50 vezes maior que a dos materiais utilizados nas camadas do 

fechamento, o que pode superestimar o fluxo de calor por condução através deste. Nesse 

contexto é relevante a discussão e o estudo do comportamento da temperatura através dos 

fechamentos verticais no sistema LSF. 

 

Neste trabalho avalia-se o comportamento da temperatura, ao longo do dia, por meio de 

simulação computacional e numérica no fechamento vertical em LSF considerando as 

condições climáticas das zonas bioclimáticas 01 (ZB01), 02 (ZB02), 03 (ZB03) e 08 

(ZB08). Dois tipos de fechamentos são estudados, o primeiro, o mais comumente 

empregado em edificações residenciais no Brasil, é composto na camada externa por 

placa cimentícia e na camada interna por gesso acartonado, intermediadas por lã de vidro 

e uma camada de ar e por fim o perfil montante em U enrijecido (90x40) de aço 

galvanizado. No segundo fechamento a única diferença é que a cavidade é totalmente 

preenchida com isolante térmico não possuindo a camada de ar. Analisam-se duas 

posições nos fechamentos, numa região do fechamento sem o perfil e numa outra região 

do fechamento com a presença do perfil de aço galvanizado. 

 

5.1 Conclusões 

Para o fechamento intermediado por lã de vidro e uma camada de ar tanto para o dia de 

máxima temperatura de bulbo seco e o dia de mínima temperatura de bulbo seco, nas 

zonas bioclimáticas consideradas, a variação da temperatura é mais acentuada na interface 

gesso e ar (região sem o perfil em aço galvanizado), enquanto na região que inclui o perfil 

de aço galvanizado, esta variação é mais tênue.  

 

No fechamento intermediado somente por lã de vidro, também de forma similar, tanto 

para o dia de máxima temperatura de bulbo seco e o dia de mínima temperatura de bulbo 

seco, nas zonas bioclimáticas consideradas, na região sem o perfil em aço galvanizado 
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observa-se que as temperaturas ao longo da espessura do gesso acartonado e da placa 

cimentícia ficam em um mesmo patamar de valores sem interferência da interface gesso-

lã de vidro e lã de vidro–placa cimentícia.  Já na região com a presença do perfil em aço 

galvanizado ocorre uma variação na temperatura ao longo da espessura do gesso 

acartonado e também na placa na placa cimentícia e isso se deve a condução de calor 

através do perfil em aço ser muito maior comparada à condução de calor através dos 

demais materiais do fechamento, assim interferindo na temperatura dos demais materiais.  

Assim, observa-se que para ambos os fechamentos, o comportamento da temperatura se 

apresenta de forma bastante semelhante e com uma mínima diferença numérica máxima 

de 0,40C na interface gesso acartonado/perfil, no horário de maior temperatura externa e 

também de forma análoga para as temperaturas superficiais internas dos fechamentos uma 

diferença numérica máxima de 0,50C. De acordo com a análise de custo apresentada o 

fechamento intermediado por ar e lã de vidro se torna mais viável, de forma a atender a 

melhoria do desempenho térmico do sistema LSF no país e as expectativas de menores 

custos e menor impacto ambiental da construção. 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros tem-se: 

 Análise experimental, por meio por meio do teste de caixa quente protegida, para 

o fechamento típico usado no Brasil; 

 Construção de protótipos com os dois fechamentos propostos em Light Steel 

Framing para medições in loco e avaliação de desempenho térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

REFERÊNCIAS 

AKUTSU, M. Método para avaliação do desempenho térmico de edificações no 

Brasil. 1998. 156 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 

 

 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C236: Standard 

test method for steady-state thermal performance of building assemblies by means of a 

guarded hot box, 1993. 11p. 

AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE (AISI). Thermal design guide for 

exterior walls. Washington: American Iron and Steel Institute, 1995. (Technical data). 

  

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR 

CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). ASHRAE Handbook: Fundamentals. 

Atlanta, ASHRAE, 2013. 

 

AMUDARAIN, A. Assessment of the Thermal Efficiency, Structure and Fire 

Resistance of Lightweight Building Systems for Optimised Design, 2007, University 

of Edinburg. 

 

ANSYS (2019). User`s Manual for Revision 15. Swanson Analysis Systems Inc. Inc., 

Houston, PA. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220: 

Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005. 

 

_____. NBR 15253: Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para 

painéis estruturais reticulados em edificações - Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2014. 

 

_____ NBR 15575: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. Rio 

de janeiro, 2013. 

 

ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA 

(BRANZ, 1998). Disponível em: < http://www.branz.co.nz/cms_display.php> Acesso 

em: 03 nov. 2014. 

 

ATSONIOS, I. A.; MANDILARAS, I. D.; KONTOGEORGOS, D., A.; FOUNTI, M. A. 

Two new methods for the in-situ measurement of the overall thermal transmittance of 

cold frame lightweight steel-framed walls. Energy & Buildings, 2018. v. 170 p. 183 – 

194. 

 

BEVILAQUA, R. Estudo comparativo do desempenho de prédios estruturados em 

perfis formados a frio segundo os sistemas aporticado e Light Steel Framing. 2005. 

247 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 

 

http://www.branz.co.nz/cms_display.php


 
 

99 
 

BRASILIT. BrasiPlac Plus: Placa cimentícia impermeabilizada: catálogo. São Paulo, 

2018. 

 

British Standards Institution. BS874-3.1: Methods for determining thermal insulating 

properties - Tests for thermal transmittance and conductance - Guarded Hot-Box Method, 

1987. 

 

BS 874-3.1:1987. Methods for determining thermal insulating properties. Tests for 

thermal transmittance and conductance. Guarded hot-box method. 

  

CAETANO, L. F., Análise da influência das pontes térmicas no desempenho térmico 

de edificações comerciais estruturadas em aço. 2017. 151 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – PROPEC, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. 

 

CAMPOS, H. C. Avaliação pós-ocupação de edificações construídas no sistema Light 

Steel Framing. 2010. 164 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – PPGDEC, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. 

 

CARMINATTI JÚNIOR, R. Análise do ciclo de vida energético de projeto de 

habitação de interesse social concebido em Light Steel Framing. 2012. 162 f. 

Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2012. 

 

CLARKE, J. A. Energy simulation in building design. . Bristol: Adam Hilger Ltda, 

1985. 

 

CRASTO, R. C. M. Arquitetura e tecnologia em sistemas construtivos 

industrializados: light steel framing. 2005. 231 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2005. 

 

ÇENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. Transferência de calor e massa: uma 

abordagem prática. Tradução: Fátima A. M. Limo. 4. ed. McGraw Hill – 

Bookman. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2012, 904 p. Original: Heat and 

Massa Transfer: Fundamentals and Applicationas. 

 

DANSK STANDARD. DS 418: Beregninger af Bygningers Varmetab, 2010. 123p. 

 

ENERMODAL Engineering Limited, Oak Ridge National Labs, and Polish Academy of 

Sciences. 2001. Modeling Two- and Three-Dimensional Heat Transfer Through 

Composite Wall and Roof Assemblies in Hourly Energy Simulation Programs (1145-

TRP), Part I: Final Report. Report prepared for ASHRAE, Atlanta, GA. 

 

FORTUNA, A. O. Técnicas computacionais para Dinâmica dos Fluidos – Conceitos 

básicos e aplicações. Edusp: São Paulo, Brasil, 2000. 

 

 



 
 

100 
 

GOMES, A. P. Avaliação do desempenho térmico de edificações unifamiliares em 

Light Steel Framing. 2007. 172 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola 

de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2007. 

 

GOMES, A. P. Método de Avaliação do Desempenho Térmico de Edifícios 

Comerciais e Residenciais em Light Steel Framing. 2012. 147 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 

2012. 

 

GORGOLEWSKI, M. Developing a simplified method of calculating U-values in light 

steel framing. Building and Environment, 2007. v. 42 p. 230–236. 

 

HENSEN, J. L. M.; LAMBERTS, R.. Introduction to building performance simulation. 

In: HENSEN, Jan L.M.; LAMBERTS, Roberto. Building Performance Simulation for 

Design and Operation. Abingdon, Oxon: Spon Press, 2011. p. 1-14. 

 

HOLLANDS, K. G. T.; KONICEK, L. Experimental study of the stability of 

differentially heated inclined air layers.  International Journal Heat Mass Transfer, 

v.16, 1973, p.1467-1476. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 6946: 

Building components and building elements – Thermal resistance and thermal 

transmittance – Calculation method. British Standards Institution, London, 2007. 

_______.ISO 8990: Thermal insulation – Determination of steady-state thermal 

transmission properties – Calibrated and guarded hot box, 1994. 

 

_______.ISO 10211: Thermal Bridges in Building Construction - Heat Flows and 

Surface Temperatures - Detailed Cal- culations, 2007. 

 

INTERNATIONAL IRON AND STEEL INSTITUTE (IISI). Thermal performance of 

Light Steel Frame Housing. Brussels: International Iron and Steel Institute, 2001. 

 

JARDIM, G. T. C.; CAMPOS, A. S. Light Steel Framing: uma aposta do setor 

siderúrgico no desenvolvimento tecnológico da construção civil. In: MARTINS, P. ET 

al. Inovação em construção civil: monografias. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005. p. 

27-45. 

 

KONTOGEORGOS, D. A.; ATSONIOS, I. A.; MANDILARAS, I. D.; FOUNTI, M. A. 

Numerical investigation of the effect of vacuum insulation panels on the termal bridges 

of a lightweight drywall envelope. Journal of Facade Design and Engineering, 2016. 

v. 4 p. 3 – 18. 

 

KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios de transferência de calor. Tradução All Tasks. 

Revisão Técnica Flávio Maron Vichi eMaria Teresa Castilho Mansor. São Paulo: Pioneira 

Thomson Leraning, 2003. Título original: Principles of heat transfer. ISBN 85-221-0284-

8. 



 
 

101 
 

LIMA, A. L. A. Análise da construção de edificações em módulos pré-fabricados em 

LSF – Light Steel Framing: ensaio projetual. 2008. 204 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Centro Tecnológico, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 

2008. 

 

MACGREGOR, R. K.; EMERY, A. P. Free convection through vertical plane 

layers: moderate and high Prandtl number fluids. Journal of Heat Transfer, v. 

91, 1969, p. 391 apud ÇENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. Transferência de calor 

e massa: uma abordagem prática. Tradução: Fátima A. M. Limo. 4. ed. McGraw 

Hill – Bookman. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2012, 904 p. Original: Heat 

and Massa Transfer: Fundamentals and Applicationas. 

 

MASISA. Painel estrutural OSB Masisa: recomendações práticas. Catálogo. Ponta 

Grossa: Masisa, 2003. 

 

MELO, A. P.; LAMBERTS, R. O método do balanço térmico através de simulação 

computacional no programa EnergyPlus. Florianópolis: Laboratório de Eficiência 

Energética em Edificações, 2008. Disponível em: 

<http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/Relatorio_BT_set20

08.pdf>. Acesso em: mar. 2019. 

 

MODEL NATIONAL ENERGY CODE OF CANADA FOR BUILDINGS. NRC 

National Research Council of Canada, Ottawa, 1997. 

MUZZI, T. A. Métodos de avaliação da resistência e transmitância térmicas do 

sistema de fechamento em Light Steel Framing, 2014. 110 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 

2014. 

NAHB – NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS. 1940. Disponível em: 

<http://www.nahb.org/default.aspx>.  Acesso em: 03 nov. 2014. 

OLIVEIRA, A. G. Proposta de método para avaliação do desempenho térmico de 

residências unifamiliares em clima quente e úmido. 2006. 201 f. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – PPGAU, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2006. 

ORNL - OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY. Advanced Wall Systems.  1943. 

Disponível em: < http://web.ornl.gov/sci/roofs+walls/AWT/Ref/Home.htm>. Acesso 

em: 10 ago. 2014. 

PENNA, F. C. F. Análise de viabilidade econômica do sistema Light Steel Framing 

na execução de habitações de interesse social: uma abordagem pragmática. 2009. 92 f. 

Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – PPGCC, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

 

RODRIGUES, F. C.; CALDAS R. B. Steel Framing: Engenharia. Rio de Janeiro: 

IBS/CBCA, 2016. (Série Manual de Construção em Aço). 

 

http://www.nahb.org/default.aspx
http://web.ornl.gov/sci/roofs+walls/AWT/Ref/Home.htm


 
 

102 
 

SANTIAGO, A. K. O uso do sistema light steel framing associado a outros sistemas 

construtivos como fechamento vertical externo não-estrutural. 2008. 153 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de 

Ouro Preto, Ouro Preto, 2008. 

 

SANTIAGO, A. K.; FREITAS, A. M. S.; CRASTO, R. C. M. Steel Framing: 

Arquitetura. Rio de Janeiro: IBS/CBCA, 2012. (Série Manual de Construção em Aço). 

 

SANTOS, P. Energy Efficiency of Lightweight Steel -Framed Buildings, World’s 

largest Science, Technology & Medicine Open Access, Energy efficient buildings, 

Capítulo 3, 2017. 

 

SILVA, A. S.; ALMEIDA, L. S. S.; GHISI, E. Análise de incertezas físicas em simulação 

computacional de edificações residenciais, Ambiente Construído, 2017. v. 17 p. 289 – 

303. 

 

SOARES, N.; SANTOS, P.; GERVÁSIO, H.; COSTA, J. J.; SIMÕES DA SILVA, L. 

Energy efficiency and thermal performance of lightweight steel-framed (LSF) 

construction: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017. v. 78 p. 

194-209.  

 

SOUZA, M. F. Estudo numérico do isolamento térmico de painéis do sistema de Light 

Steel Framing em situação de incêndio. 2010. 173 f. Dissertação (Mestrado em 

Construção Civil) – UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2010. 

 

VIVAN, A. L. Projetos para produção de residências unifamiliares em Light Steel 

Framing. 2011. 226 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – PPGCC, 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011. 

 

VON KRÜGER, P. G. Análise de painéis de vedação nas edificações em estrutura 

metálica. 2000. 167 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2000. 

 

WEATHER Data by Region. All Regions - South America WMO Region 3 - Brazil. 

Weather Data Download - Sao Paulo-Congonhas 837800 (SWERA). Disponível em: 

https://energyplus.net/weather-region/south_america_wmo_region_3/BRA%20%20. 

Acesso em: 01 set. 2020. 

WILDE, P. J. C. J. Computational support for the selection of energy saving building 

components. 2004. 238 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenheiro Arquiteto, Delft 

University Of Technology, Delft, 2004. 

 

 

 

https://energyplus.net/weather
https://energyplus.net/weather-region/south_america_wmo_region_3
https://energyplus.net/weather-region/south_america_wmo_region_3/BRA/
https://energyplus.net/weather-region/south_america_wmo_region_3/BRA


 
 

103 
 

APÊNDICE A 

VARIAÇÃO TEMPORAL DA TEMPERATURA AO LONGO DA ESPESSURA 

DO FECHAMENTO  

 

Nos gráficos mostrados nas Figuras A.1 a A.84 são apresentados os resultados da variação 

da temperatura ao longo do fechamento, de duas em duas horas, ao longo das 24h. 

Considera-se separadamente a região sem e com a presença do perfil de aço no 

fechamento (cortes A e B, Fig. 4.1), para um dia de referência de máxima temperatura de 

bulbo seco e um dia de referência para mínima temperatura de bulbo seco para as Zonas 

Bioclimáticas ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08. 

 

A.1 Fechamento Vertical do Sistema Light Steel Framing (LSF) Intermediado por 

Camada de Ar e Lã de Vidro 

 

A.1.1 Zona Bioclimática ZB01 – Curitiba 

Figura A.1 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.2 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.3 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.4 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.5 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.6 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.7 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.8 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.9 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.10 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.11 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.12 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

  

A.1.2 Zona Bioclimática ZB02 – São Lourenço   

 

Figura A.13 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.14 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.15 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.16 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.17 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.18 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.19 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.20 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.21 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.22 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.23 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.24 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

A.1.3 Zona Bioclimática ZB03 – São Paulo  

Figura A.25 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.26 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.27 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.28 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.29 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.30 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.31 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 



 
 

119 
 

Figura A.32 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.33 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.34 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.35 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.36 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

A.1.4 Zona Bioclimática ZB08 – Manaus 

 

Figura A.37 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.38 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.39 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.40 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.41 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.42 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

A.2 Fechamento Vertical do Sistema Light Steel Framing Intermediado por Lã de 

Vidro 

A.2.1 Zona Bioclimática ZB01 - Curitiba 

Figura A.43 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.44 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.45 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.46 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.47 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.48 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.49 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.50 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

 

Figura A.51 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.52 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.53 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.54 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

A.2.2 Zona Bioclimática ZB02 – São Lourenço 

 

Figura A.55 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 
 

 

 



 
 

131 
 

Figura A.56 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.57 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.58 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.59 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.60 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.61 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.62 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.63 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.64 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.65 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.66 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

A.2.3 Zona Bioclimática ZB03 – São Paulo 

 

Figura A.67 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.68 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.69 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.70 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.71 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.72 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

 

Figura A.73 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.74 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.75 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.76 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

 

Figura A.77 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.78 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) – dia de mínima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

A.2.4 Zona Bioclimática ZB08 – Manaus 

 

Figura A.79 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.80 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.81 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.82 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 

 

 

 

Figura A.83 – Variação da temperatura ao longo do corte A (sem perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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Figura A.84 – Variação da temperatura ao longo do corte B (com perfil) - dia de máxima 

temperatura de bulbo seco 
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APÊNDICE B 

 

Nas tabelas B.1 a B.7 são apresentados os valores de Grashof, Nusselt e o coeficiente de 

convecção, h (W/m2K) calculados de acordo com convecção natural em espaço confinado 

vertical (Capitulo 3), para um dia de referência de máxima temperatura de bulbo seco e 

um dia de referência para mínima temperatura de bulbo seco para as Zonas Bioclimáticas 

ZB01, ZB02, ZB03 e ZB08. 

 

B.1 Zona Bioclimática ZB01 – Curitiba 

Tabela B.1 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência de máxima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

22,0 19,2 18753,11 1,313762 0,794826 

21,8 18,9 19396,37 1,324886 0,801556 

21,5 18,3 20867,27 1,349319 0,816338 

21,2 18,2 19925,25 1,333826 0,806965 

21,0 18,2 18668,38 1,312275 0,793926 

20,8 18,5 15587,58 1,25442 0,758924 

20,8 20,7 903,8455 0,615562 0,372415 

29,6 21,6 52970,88 1,703168 1,030417 

33,2 22, 8 68353,81 1,81526 1,098233 

32,0 23,3 57243,24 1,736518 1,050593 

32,9 23,8 59496,6 1,753361 1,060783 

35,2 24,6 69249,9 1,821181 1,101814 

38,5 25,9 83196,79 1,906667 1,153534 

39,6 27,4 80518,01 1,891131 1,144134 

35,9 27,8 53060,18 1,703886 1,030851 

32,9 27,6 35204,99 1,537798 0,930368 

34,7 27,9 44491,59 1,630489 0,986446 

31,8 27,8 26500,28 1,432389 0,866595 

26,9 26,6 2221,329 0,770729 0,466291 

25,3 22,9 15508,4 1,252824 0,757958 

24,4 21,0 21831,49 1,364643 0,825609 

23,6 18,8 32011,9 1,501676 0,908514 

22,9 18,0 32293,29 1,504965 0,910504 

22,7 17,9 30302,44 1,481213 0,896134 
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Tabela B.2 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência para mínima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

8,9 3,4 36504,77 1,5518 0,938839 

8,5 3,0 35900,32 1,545336 0,934928 

8,0 2,7 35453,55 1,540505 0,932006 

7,6 2,2 35488,48 1,540885 0,932235 

7,2 1,6 36374,34 1,550412 0,937999 

6,7 1,0 37283,57 1,560011 0,943807 

6,2 1,1 34043,08 1,52495 0,922594 

6,1 3,0 20705,01 1,346688 0,814746 

6,8 6,6 1734,104 0,724464 0,438301 

10,9 7,4 23375,03 1,38815 0,839831 

14,9 8,4 42707,1 1,613888 0,976402 

18,7 9,5 60684,26 1,762046 1,066038 

19,8 10,3 62016,81 1,771641 1,071843 

21,0 11,2 64575,98 1,789641 1,082733 

22,2 12,4 64332,93 1,787955 1,081713 

21,7 13,4 54185 1,712845 1,036271 

18,6 13,6 32478,78 1,507121 0,911808 

14,7 12,9 11855,76 1,171468 0,708738 

12,2 11,8 2462,704 0,790863 0,478472 

11,3 11,3 47,29758 0,294414 0,17812 

10,9 10,6 2107,2 0,760632 0,460182 

10,7 9,9 4694,572 0,929281 0,562215 

10,4 9,3 7185,714 1,033631 0,625347 

10,2 8,7 9626,884 1,112038 0,672783 
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B.2 Zona Bioclimática ZB02 – São Lourenço 

 

Tabela B.3 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência de máxima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

20,1 16,9 21182,77 1,354391 0,819406 

19,8 16,6 21076,42 1,352687 0,818376 

19,5 16,0 23380,31 1,388228 0,839878 

19,1 15,5 24213,82 1,400439 0,847265 

18,8 15,1 24404,56 1,403188 0,848929 

18,5 15,2 21428,42 1,3583 0,821772 

18,5 18,2 2339,969 0,78082 0,472396 

22,1 19,1 19779,06 1,331373 0,80548 

26,5 20,1 42388,73 1,610871 0,974577 

30,6 21,3 61084,57 1,764945 1,067792 

33,5 22,5 72432,26 1,841752 1,11426 

35,2 23,5 77102,07 1,870746 1,131801 

36,3 24,5 77633,15 1,873959 1,133745 

37,1 25,7 75453,88 1,860667 1,125704 

36,5 26,7 64623,85 1,789973 1,082934 

34,5 27,0 48898,06 1,669441 1,010012 

32,4 26,8 36925,63 1,556253 0,941533 

28,3 26,1 14277,66 1,227192 0,742451 

25,2 24,8 2363,681 0,78279 0,473588 

24,4 22,9 10425,2 1,134408 0,686317 

24,0 22,2 11774,06 1,169445 0,707514 

23,8 21,7 13569,7 1,211688 0,733071 

23,4 21,0 16334 1,269175 0,767851 

23,2 20,9 15036,25 1,243177 0,752122 
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Tabela B.4 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência para mínima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

12,5 8,4 26791,31 1,436305 0,868965 

12,1 7,8 27853,11 1,450329 0,877449 

11,6 7,1 30060,83 1,478252 0,894342 

11,1 6,2 32325,49 1,50534 0,910731 

10,6 5,6 33407,22 1,517778 0,918256 

10,1 5,0 33946,12 1,523863 0,921937 

9,7 5,0 31426,45 1,494762 0,904331 

9,6 7,9 11494,21 1,162433 0,703272 

12,8 10,3 16501,27 1,272411 0,769809 

17,3 11,4 38556,18 1,573156 0,951759 

21,2 12,8 55308,01 1,721652 1,041599 

22,7 13,8 58733,1 1,747708 1,057364 

24,3 14,6 63371,43 1,781237 1,077648 

25,7 15,6 65934,63 1,798981 1,088384 

26,0 16, 5 62872,18 1,777718 1,075519 

25,4 16,9 56121,7 1,727949 1,045409 

22,8 16,8 39435,04 1,582045 0,957137 

19,7 16,4 21774,61 1,363753 0,825071 

16,9 15,8 7421,503 1,042008 0,630415 

15,2 14,6 4039,733 0,895028 0,541492 

14,6 12,8 12206,97 1,18005 0,71393 

14,2 11,5 17550,84 1,292179 0,781768 

13,7 10,5 20874,04 1,349429 0,816404 

13,3 10,0 21693,32 1,362479 0,8243 
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B.3 Zona Bioclimática ZB03 – São Paulo 

 

Tabela B.5 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência de máxima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

24,6 21,8 18207,29 1,304096 0,788978 

24,3 21,3 19751,77 1,330913 0,805202 

24,0 21,2 18714,45 1,313084 0,794416 

23,8 21,1 17460,35 1,29051 0,780759 

23,6 20,8 18205,24 1,304059 0,788956 

23,3 20,3 19593,51 1,328239 0,803585 

23,2 22,7 3394,351 0,856914 0,518433 

26,4 23,6 18301,86 1,305786 0,790001 

29,1 24,3 31381,91 1,494232 0,90401 

31,4 25,1 41794,43 1,605195 0,971143 

33,7 25,9 51605,8 1,692088 1,023713 

36,0 26,8 60535,47 1,760965 1,065384 

36,7 27,4 60984,44 1,764221 1,067354 

38,6 28,3 67533,57 1,80979 1,094923 

36,6 29,1 49498,37 1,674542 1,013098 

32,0 28,6 22303,29 1,371957 0,830034 

30,6 28,2 15372,29 1,250066 0,75629 

27,3 22,8 29749,9 1,474415 0,892021 

25,7 20,5 33745,11 1,521602 0,920569 

25,3 22,4 19132,67 1,320359 0,798817 

25,1 22,1 19812,66 1,331938 0,805822 

24,8 21,8 20033,96 1,335642 0,808063 

24,6 21,7 19156,82 1,320776 0,799069 

24,4 21,6 18160,29 1,303254 0,788468 
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Tabela B.6 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência para mínima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

10,9 7,3 23622,77 1,391813 0,842047 

10,6 7,0 23787,53 1,394234 0,843511 

10,2 6,4 24949,24 1,410953 0,853627 

9,9 6,16 24674,49 1,407052 0,851267 

9,6 5,7 25340,49 1,416452 0,856954 

9,2 5,6 23652,54 1,392251 0,842312 

9,1 6,5 16991,73 1,281763 0,775467 

9,3 8,9 2394,318 0,785315 0,475115 

12,1 9,8 15465,26 1,251952 0,757431 

15,6 10,6 32669,37 1,509327 0,913143 

18,8 11,6 47108,2 1,65395 1,00064 

21,5 12,6 59032,88 1,749934 1,05871 

24,2 13,7 69407,09 1,822213 1,102439 

26,1 15,0 72555,62 1,842536 1,114734 

26,9 16,6 67894,86 1,812206 1,096384 

26,6 17,8 57734,09 1,740229 1,052838 

25,4 18,6 45228,2 1,637196 0,990503 

23,0 18,3 30425,82 1,482719 0,897045 

20,8 17,4 22383,3 1,373186 0,830777 

19,5 16,9 17284,69 1,287252 0,778788 

18,4 16,6 11882,25 1,172122 0,709134 

17,3 16,4 6116,698 0,992836 0,600666 

16,2 16,1 610,4599 0,558036 0,337612 

15,8 15,1 4666,863 0,927907 0,561384 
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B.4 Zona Bioclimática ZB08 – Manaus 

 

Tabela B.7 – Valores de Grassof, Nusselt e o coeficiente de convecção para um dia de 

referência de máxima temperatura de bulbo seco 

Tsi (oC) Tse(oC) Grashof Nusselt h (W/m2K) 

30,8 29,1 11679,52 1,167091 0,70609 

30,7 28,8 12231,8 1,180649 0,714293 

30,5 28,6 12654,28 1,190714 0,720382 

30,3 28,3 13278,28 1,205129 0,729103 

30,1 28, 0 13895,39 1,218894 0,737431 

29,9 27,7 14284,36 1,227336 0,742538 

29,8 28,9 5746,402 0,977456 0,591361 

32,2 30,1 13637,69 1,213203 0,733988 

35,7 30,8 32328,32 1,505373 0,91075 

38,3 31,6 44281,17 1,628557 0,985277 

39,9 32,2 50227,8 1,680677 1,01681 

41,5 32,8 56848,36 1,733515 1,048777 

42,6 33,5 59365,13 1,752391 1,060197 

43,7 34,5 60387,56 1,759888 1,064732 

43,3 35,5 51595,84 1,692006 1,023664 

41,5 36,1 35545,61 1,541504 0,93261 

38,6 36,0 16782,73 1,277803 0,773071 

35,2 35,0 1362,229 0,682042 0,412635 

34,0 32,1 12300,72 1,182309 0,715297 

33,1 30,6 16001,68 1,262669 0,763915 

32,5 29,8 17559,69 1,292342 0,781867 

32,2 29,8 16219,27 1,26694 0,766499 

32,0 29,8 14435,73 1,230575 0,744498 

31,9 30,0 12815,03 1,194478 0,722659 
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ANEXO A 

Apresenta-se um arquivo estatístico SWERA (.stat) gerado pelo próprio programa 

EnergyPlus para a cidade de São Paulo. 

 

-EnergyPlus Weather Converter V7.1.0.010 

 Statistics for BRA_Sao.Paulo-Congonhas.837800_SWERA 

 Location -- SAO_PAULO/CONGONHAS - BRA   

      {S 23° 37'} {W  46° 39'} {GMT -3.0 Hours} 

 Elevation --   803m above sea level 

 Standard Pressure at Elevation --  92043Pa 

 Data Source -- SWERA 

 

 WMO Station 837800 

 

 - Displaying Design Conditions from "Climate Design Data 2009 ASHRAE Handbook" 

 - ASHRAE design conditions are carefully generated from a period of record  

 - (typically 30 years) to be representative of that location and to be suitable 

 - for use in heating/cooling load calculations. 

 

     Design Stat ColdestMonth DB996 DB990 DP996 HR_DP996 DB_DP996

 DP990 HR_DP990 DB_DP990 WS004c DB_WS004c WS010c DB_WS010c

 WS_DB996 WD_DB996  

     Units {} {°C} {°C} {°C} {} {°C} {°C} {} {°C} {m/s}

 {°C} {m/s} {°C} {m/s} {deg}  

     Heating 7 8.9 10 3.9 5.5 18.5 5.8 6.3 17.9 8

 19.8 7 17.9 2.4 160 

 

     Design Stat HottestMonth DBR DB004 WB_DB004 DB010 WB_DB010

 DB020 WB_DB020 WB004 DB_WB004 WB010 DB_WB010 WB020

 DB_WB020 WS_DB004 WD_DB004 DP004 HR_DP004 DB_DP004

 DP010 HR_DP010 DB_DP010 DP020 HR_DP020 DB_DP020 EN004

 DB_EN004 EN010 DB_EN010 EN020 DB_EN020 #Hrs_8-4_&_DB-12.8/20.6  

     Units {} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C}

 {°C} {°C} {°C} {°C} {m/s} {deg} {°C} {} {°C} {°C} {}

 {°C} {°C} {} {°C} {kJ/kg} {°C} {kJ/kg} {°C} {kJ/kg} {°C} {}  

     Cooling 2 8.2 32.1 20.4 31 20.5 30 20.4 23.3 27.7

 22.7 27.2 22.1 26.7 3.1 330 22.1 18.5 25.5 21.2 17.5

 24.5 21 17.2 24.2 73.7 27.9 71.3 27.1 69.2 26.9 1126 

 

     Design Stat WS010 WS025 WS050 WBmax DBmin_mean DBmax_mean

 DBmin_stddev DBmax_stddev DBmin05years DBmax05years DBmin10years

 DBmax10years DBmin20years DBmax20years DBmin50years DBmax50years 
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     Units {m/s} {m/s} {m/s} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C}

 {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} {°C} 

     Extremes 7.5 6.5 5.7 28.2 6.1 34.5 2.3 0.9 4.4 35.1

 3.1 35.6 1.8 36.1 0.1 36.8 

 

 - Displaying Monthly Design Conditions "Climate Design Data 2009 ASHRAE Handbook" 

 - Monthly Optical Sky Depth Beam (taub) and Diffuse (taud) 

                           Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

 Oct Nov Dec  

               taub (beam) 0.407 0.398 0.393 0.367 0.347 0.348 0.349 0.379

 0.449 0.434   0.4 0.405  

            taud (diffuse) 2.286 2.341 2.346 2.426 2.459 2.427 2.405 2.246

 1.997 2.081 2.248 2.246  

 

                      taub = Clear Sky Optical Depth for Beam Irradiance 

                      taud = Clear Sky Optical Depth for Diffuse Irradiance 

 

 - Monthly Solar Irradiance Wh/m² (noon on 21st of month) 

                 ib (beam)   939   932   910   891   868   844   857   864   842   

888   939   941  

              id (diffuse)   143   133   127   109    99    98   103   128   176   

170   148   149  

 

                        ib = Clear Sky Noon Beam Normal Irradiance on 21st Day 

                        id = Clear Sky Noon Diffuse Horizontal Irradiance on 21st Day 

 

 - Monthly Drybulb and Mean Coincident Wetbulb Temperatures °C 

                           Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

 Oct Nov Dec  

              Drybulb 0.4%  32.9  33.2  32.1  30.8  28.6  27.2  28.1  30.9  

32.6    33  32.2    32  

   Coincident Wetbulb 0.4%  21.5  22.2  21.4  20.9  19.3  18.1  16.8  17.1  

17.5  19.2  19.8  21.1  

              Drybulb 2.0%  31.2  31.2  30.7  29.1    27    26  26.8  28.8  

30.1    31  30.8  30.1  

   Coincident Wetbulb 2.0%  21.4  21.6  21.4  20.3  18.4  17.5  16.3  16.8  

17.6  19.5  20.1  20.8  

              Drybulb 5.0%  29.8  29.9    29  27.9  25.8  24.9  25.1  27.1  

27.9  28.9    29  28.8  

   Coincident Wetbulb 5.0%  21.4  21.7  21.3  20.2  18.3  16.9  16.2  16.7  

17.8  19.5  20.2  20.8  

              Drybulb 10.%    28  28.1  27.2  26.1    24  23.2  23.8  25.1    

25  26.1    27    27  
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   Coincident Wetbulb 10.%  21.4  21.5  21.1  19.9  17.9  16.6    16  16.5  

17.6  19.2  19.9  20.7  

 

              Drybulb 0.4% = 0.4% Monthly Design Drybulb Temperature 

   Coincident Wetbulb 0.4% = 0.4% Monthly Mean Coincident Wetbulb Temperature 

              Drybulb 2.0% = 2.0% Monthly Design Drybulb Temperature 

   Coincident Wetbulb 2.0% = 2.0% Monthly Mean Coincident Wetbulb Temperature 

              Drybulb 5.0% = 5.0% Monthly Design Drybulb Temperature 

   Coincident Wetbulb 5.0% = 5.0% Monthly Mean Coincident Wetbulb Temperature 

              Drybulb 10.% = 10.% Monthly Design Drybulb Temperature 

   Coincident Wetbulb 10.% = 10.% Monthly Mean Coincident Wetbulb Temperature 

 

 - Monthly Drybulb and Wetbulb Daily Ranges delta°C 

                           Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

 Oct Nov Dec  

                   Drybulb   8.0   8.2   8.0   8.0   7.8   8.5   9.0   9.9   8.8   

8.9   8.6   8.2  

     Drybulb range - DB 5%  10.3  10.5  10.2   9.8   9.9  10.6  11.6  12.8  

13.6  13.0  11.7  10.5  

     Wetbulb range - DB 5%   3.8   3.9   3.8   3.7   3.7   4.1   4.2   4.4   

4.5   4.5   4.4   4.0  

 

                   Drybulb = Mean Daily Dry Bulb Temperature Range 

     Drybulb range - DB 5% = Mean Daily Dry Bulb Temperature Range Coincident with 5% Design Dry 

Bulb Temperature 

     Wetbulb range - DB 5% = Mean Daily Wet Bulb Temperature Range Coincident with 5% Design Dry 

Bulb Temperature 

 

 - Displaying Heating/Cooling Degree Days/Hours from "Climate Design Data 2009 ASHRAE Handbook" 

 - Monthly Standard Heating/Cooling Degree Days/Hours 

                       Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

 Oct Nov Dec  

         HDD base 10°C     0     0     0     0     0     0     1     1     

0     0     0     0  

       HDD base 18.3°C     0     0     1     4    24    40    57    44    

38    14     7     1  

 

         CDD base 10°C   426   393   410   353   283   241   231   263   

264   328   351   394  

       CDD base 18.3°C   167   160   152   107    49    31    28    48    

52    84   108   137  
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       CDH base 23.3°C   892   868   723   483   191   123   162   338   

370   512   604   654  

       CDH base 26.7°C   272   266   202   102    19     6    13    77   

128   181   184   174  

 

    - 3937 annual (standard) cooling degree-days (10°C baseline) 

    -    1 annual (standard) heating degree-days (10°C baseline) 

 

    - 1123 annual (standard) cooling degree-days (18.3°C baseline) 

    -  229 annual (standard) heating degree-days (18.3°C baseline) 

 

 - Monthly Statistics for Dry Bulb temperatures °C 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Maximum   34.0  35.0  32.0  31.8  29.5  26.0  27.0  31.0  32.0  

33.0  32.0  31.0  

   Day:Hour 20:17 17:14  6:16 23:15  2:15 12:14 24:14 31:16 15:15

 31:14  6:16 11:14  

 

  Minimum   14.0  16.0  16.0  13.6  11.5   7.0   8.0   5.0  10.0  

12.0  14.0  14.0  

   Day:Hour  2:18 13:07 26:04  6:06 30:03 20:07  6:08 17:05  2:06

 18:05 14:05  3:01  

 

  Daily Avg 22.8  22.7  22.5  20.4  18.0  16.2  16.0  17.6  17.6 

 18.9  20.0  21.9   

 

   - Maximum Dry Bulb temperature of  35.0°C on Feb 17 

   - Minimum Dry Bulb temperature of   5.0°C on Aug 17 

 

 - Monthly Statistics for Extreme Dry Bulb temperatures °C 

    #Days   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Max >= 32     6     2     3                                   2     

1     1        

  Max <=  0                                                            

              

  Min <=  0                                                            

              

  Min <=-18                                                            
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 - Monthly Statistics for Dew Point temperatures °C 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Maximum  23.0  23.0  27.0  23.4  18.7  18.0  19.2  19.0  19.0 

 20.0  20.0  22.0   

   Day:Hour  6:11  1:17  5:17  8:15  6:15 13:10 27:18 26:03 20:16

 15:14  9:11  8:19  

 

  Minimum  11.0  4.0   11.0  11.0  9.5   4.5   4.0   1.0   2.0  

 7.0   10.0  10.0   

   Day:Hour  4:02 16:16 17:11  6:04 31:18 20:12 11:12 21:14 11:14

 18:15  6:13 24:03  

 

  Daily Avg 18.4  18.8  17.9  16.7  13.8  12.1  11.3  11.3  12.7 

 14.8  15.7  17.6   

 

   - Maximum Dew Point temperature of  27.0°C on Mar  5 

   - Minimum Dew Point temperature of   1.0°C on Aug 21 

 

 - Average Hourly Statistics for Dry Bulb temperatures °C 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00  20.8  21.0  20.5  18.9  16.6  14.3  14.0  15.0  15.8  

16.9  18.1  20.0  

   1:01- 2:00  20.4  20.7  20.2  18.6  16.3  14.2  13.7  14.6  15.5  

16.9  17.9  19.9  

   2:01- 3:00  20.3  20.5  19.9  18.3  16.2  13.8  13.4  14.4  15.2  

16.5  17.7  19.6  

   3:01- 4:00  20.2  20.4  19.7  18.1  15.8  13.6  13.0  14.2  15.1  

16.3  17.6  19.6  

   4:01- 5:00  20.1  20.3  19.5  17.8  15.6  13.2  12.7  14.0  14.8  

16.2  17.4  19.4  

   5:01- 6:00  20.0  20.3  19.4  17.8  15.5  13.1  12.4  13.9  14.6  

16.4  17.5  19.5  

   6:01- 7:00  20.9  20.9  19.8  18.1  15.6  12.9  12.6  14.0  14.8  

17.1  18.3  20.2  

   7:01- 8:00  22.0  21.9  21.0  18.8  16.4  13.5  13.1  14.5  15.6  

18.2  19.3  21.2  

   8:01- 9:00  23.4  22.9  22.5  19.7  17.4  14.7  14.3  16.4  16.7  

19.3  20.5  22.3  

   9:01-10:00  24.7  24.5  23.8  21.0  18.7  16.0  15.9  18.1  18.2  

20.7  21.7  23.4  
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  10:01-11:00  25.6  25.7  25.2  22.4  20.0  17.5  17.6  19.9  19.4  

21.8  22.6  24.3  

  11:01-12:00  26.2  26.4  26.3  23.1  20.8  18.7  18.7  21.1  20.6  

22.5  23.4  24.5  

  12:01-13:00  26.5  26.9  26.8  24.0  21.7  19.7  19.8  22.1  21.5  

23.3  24.1  25.2  

  13:01-14:00  26.6  26.9  27.1  24.1  21.8  20.4  20.6  22.7  22.0  

23.3  24.2  25.5  

  14:01-15:00  26.3  25.6  26.6  24.2  21.7  20.4  20.5  22.9  22.0  

22.6  23.6  25.2  

  15:01-16:00  25.4  25.0  25.6  23.4  21.0  20.1  20.5  22.1  21.3  

21.6  22.4  24.6  

  16:01-17:00  24.3  23.8  24.3  22.5  19.7  19.2  19.5  21.0  20.0  

20.3  21.5  23.7  

  17:01-18:00  23.7  22.8  23.0  21.3  18.5  18.3  18.2  19.6  18.7  

19.3  20.3  22.4  

  18:01-19:00  22.8  22.4  22.4  20.3  17.8  17.4  17.2  18.3  18.0  

18.3  19.3  21.6  

  19:01-20:00  22.1  22.0  21.7  20.0  17.2  16.6  16.4  17.4  17.3  

17.8  18.8  21.4  

  20:01-21:00  21.8  21.5  21.4  19.7  17.1  16.2  15.7  16.8  16.8  

17.6  18.5  20.7  

  21:01-22:00  21.4  21.3  21.2  19.5  16.9  15.7  15.2  16.3  16.5  

17.4  18.4  20.6  

  22:01-23:00  21.2  21.2  20.9  19.2  16.8  15.2  14.8  16.1  16.2  

17.3  18.2  20.5  

  23:01-24:00  21.0  21.1  20.6  19.0  16.6  14.8  14.3  15.6  15.9  

17.2  18.1  20.1  

   Max Hour     14    14    14    15    14    15    14    15    15    

14    14    14   

   Min Hour      6     6     6     6     6     7     6     6     6     

5     5     5   

 

 - Average Hourly Statistics for Dew Point temperatures °C 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00  18.6  18.9  18.4  17.0  13.8  12.6  11.6  11.8  13.1  

14.6  15.6  17.7  

   1:01- 2:00  18.4  18.8  18.3  16.9  13.8  12.5  11.6  11.7  13.0  

14.5  15.4  17.7  

   2:01- 3:00  18.2  18.7  18.2  16.8  13.6  12.2  11.3  11.4  13.0  

14.4  15.5  17.3  

   3:01- 4:00  18.3  18.8  18.1  16.7  13.6  12.1  11.4  11.2  13.0  

14.5  15.5  17.3  

   4:01- 5:00  18.2  18.9  18.0  16.6  13.4  12.0  11.1  11.2  13.0  

14.4  15.4  17.4  
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   5:01- 6:00  18.3  18.2  17.9  16.2  13.2  11.8  11.0  11.0  12.8  

14.4  15.1  17.5  

   6:01- 7:00  18.3  18.6  17.9  16.4  13.3  11.5  11.1  10.9  12.9  

14.7  15.2  17.8  

   7:01- 8:00  18.5  18.8  17.8  16.5  13.6  11.7  11.1  10.8  13.0  

14.7  15.2  17.6  

   8:01- 9:00  18.3  18.9  17.6  16.4  13.7  12.0  11.2  10.8  12.8  

14.5  15.4  17.5  

   9:01-10:00  18.2  18.9  17.5  16.3  13.9  11.8  11.2  11.1  12.4  

14.3  15.6  17.8  

  10:01-11:00  18.2  19.1  16.9  16.2  13.8  11.7  11.1  11.0  12.0  

14.6  15.5  17.7  

  11:01-12:00  17.8  18.3  17.0  16.0  13.9  11.5  10.9  10.7  11.7  

14.6  15.9  17.4  

  12:01-13:00  17.8  18.1  17.0  16.2  13.6  11.6  10.9  10.3  11.1  

14.5  15.8  17.7  

  13:01-14:00  17.9  18.0  17.1  16.1  13.8  11.5  11.0  10.0  11.1  

14.7  16.0  17.8  

  14:01-15:00  17.9  18.2  17.6  16.8  14.0  11.7  10.5  10.9  11.7  

15.0  16.2  17.7  

  15:01-16:00  18.2  18.4  18.0  16.6  14.0  12.0  10.6  11.3  12.4  

15.3  16.4  17.9  

  16:01-17:00  18.7  19.1  18.8  16.8  14.1  12.4  10.9  11.4  12.7  

15.4  16.1  17.5  

  17:01-18:00  18.6  19.5  18.2  17.2  14.2  12.6  11.5  11.5  13.0  

15.3  16.0  17.7  

  18:01-19:00  18.8  19.4  18.4  16.9  14.3  12.6  11.8  12.0  13.4  

15.3  16.0  17.8  

  19:01-20:00  19.0  19.4  18.4  17.1  14.2  12.7  11.6  12.1  13.4  

15.4  15.6  17.6  

  20:01-21:00  18.8  19.3  18.4  17.3  13.9  12.9  11.9  12.0  13.5  

15.0  15.6  17.7  

  21:01-22:00  18.7  19.1  18.6  17.2  13.8  12.9  12.0  11.9  13.5  

14.9  15.5  17.7  

  22:01-23:00  18.6  19.1  18.4  17.2  13.7  12.7  11.9  11.8  13.2  

14.8  15.7  17.7  

  23:01-24:00  18.5  18.9  18.3  17.0  13.6  12.6  11.7  11.9  13.3  

14.7  15.6  17.8  

   Max Hour     20    18    17    21    19    21    22    20    22    

20    16    16   

   Min Hour     13    14    11    12     6    12    15    14    13    

10     6     4   

 

 - Monthly Statistics for Relative Humidity % 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  
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  Maximum   100   100   100   100   100   100   100   100   100  

 100   100   100    

   Day:Hour  11:11  4:22  1:04  1:07 14:01  2:23  3:08  6:06  5:19  

3:22  2:03  1:05  

 

  Minimum   31    18    36    40    37    29    26    20    17   

 24    29    37     

   Day:Hour  31:14 16:16 15:15 11:15 21:14 21:14 24:17 21:14 15:15

 22:14  6:13 19:12  

 

  Daily Avg 78    80    77    81    78    79    77    70    77   

 79    78    78     

 

 - Average Hourly Relative Humidity % 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00    88    88    88    89    84    90    86    83    85    

87    86    87  

   1:01- 2:00    88    89    89    90    85    90    87    84    86    

86    85    87  

   2:01- 3:00    88    89    90    91    85    90    88    83    87    

88    87    87  

   3:01- 4:00    89    91    90    92    87    91    90    83    88    

89    88    87  

   4:01- 5:00    89    91    91    93    87    92    90    84    90    

90    89    88  

   5:01- 6:00    90    88    91    91    86    92    91    84    90    

89    86    89  

   6:01- 7:00    85    87    89    90    86    91    91    82    89    

86    82    86  

   7:01- 8:00    81    83    82    87    84    89    88    79    85    

81    78    81  

   8:01- 9:00    74    79    75    82    79    85    83    71    79    

74    73    75  

   9:01-10:00    68    72    68    76    75    77    75    65    71    

68    69    72  

  10:01-11:00    65    68    61    69    68    71    68    58    65    

65    65    68  

  11:01-12:00    62    63    58    65    66    65    63    54    60    

63    64    66  

  12:01-13:00    61    61    57    63    62    62    59    50    55    

61    61    65  

  13:01-14:00    62    61    56    63    62    60    58    48    55    

61    62    64  
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  14:01-15:00    63    67    59    65    63    60    57    49    57    

65    65    65  

  15:01-16:00    67    70    65    67    66    63    57    54    62    

70    71    68  

  16:01-17:00    74    77    72    72    72    68    62    58    68    

75    73    70  

  17:01-18:00    76    83    75    78    77    72    69    64    74    

79    78    77  

  18:01-19:00    80    84    79    82    80    76    74    69    79    

83    81    80  

  19:01-20:00    83    86    82    83    83    79    76    74    81    

86    82    80  

  20:01-21:00    83    87    83    86    82    82    81    75    83    

85    83    83  

  21:01-22:00    85    87    85    87    83    84    83    77    85    

86    84    84  

  22:01-23:00    86    88    86    88    82    86    85    77    84    

86    86    85  

  23:01-24:00    86    88    87    88    83    87    85    80    86    

85    85    87  

   Max Hour      6     5     6     5     4     5     6     5     5     

5     5     6   

   Min Hour     13    14    14    13    13    14    15    14    14    

13    13    14   

 

 - Monthly Indicators for Precipitation/Moisture (kPa) 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

              2.1   2.1   2.0   1.9   1.6   1.4   1.3   1.3   1.4   1.7   

1.9   2.0  

 

 - Monthly Statistics for Wind Chill/Heat Index temperatures °C ** 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Minimum WC                                   6     3     1            

              

   Day:Hour                               24:06  6:08 16:18            

              

 

  Average WC                                   8     6     4            

              

  Avg Del WC                                   1     2     4            

              

   # Hours WC                                  24    17    10            
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  Maximum HI    33    38    39    33    28                29    29    

32    30    32  

   Day:Hour 26:17 17:14  5:17 23:15  4:16             31:18 23:15

 31:13  5:13 11:14  

 

  Average HI    30    30    30    29    28                28    28    

30    28    29  

  Avg Del HI     1     1     1     1     0                 0     0     

1     0     1  

   # Hours HI   135    83    92    46    12                16     3    

22    35    93  

 

   - **WindChill/HeatIndex Temps -- statistics...only those different from Air Temps 

 

 - Monthly Wind Direction % {N=0 or 360,E=90,S=180,W=270} 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  North        39    31    38    43    20    62    56    45    26    27    

20    30  

  NorthEast     3     8     4     7     6     2     6     6     3     

3     7     5  

  East          7     5     8     4    13     5     6     5    10    14    

20     8  

  SouthEast     8    16    20     9    11     4     7    15    14    

22    29    10  

  South        24    23    22    25    33    18    14    13    39    28    

13    23  

  SouthWest     2     5     1     4     7     3     2     0     5     

2     1     3  

  West          2     4     2     2     3     1     2     3     1     1     

3     5  

  NorthWest    14     8     4     5     6     4     8    12     1     

4     7    17  

 

 - Monthly Statistics for Wind Speed m/s 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Maximum  14.4  51.4  10.3  6.7   10.3  7.2   7.7   20.6  8.2  

 28.8  11.8  20.5   

   Day:Hour  16:07  3:22 10:17 12:17 22:09 11:12 10:15 15:06  2:12

 27:18  7:09 23:03  
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  Minimum  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  

 0.0   0.0   0.0    

   Day:Hour   1:03  1:01  1:01  1:14  1:04  1:04  1:01  1:12  3:13  

1:04  1:01  1:17  

 

  Daily Avg 2.3   3.6   2.4   2.0   2.6   1.3   1.5   2.0   2.5  

 3.0   3.7   2.8    

 

   - Maximum Wind Speed of  51.4 m/s on Feb  3 

   - Minimum Wind Speed of   0.0 m/s on Jan  1 

 

 - Average Hourly Statistics for Wind Speed m/s 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00   1.0   2.1   1.1   1.5   1.5   0.8   1.1   0.8   2.2   

2.0   2.5   1.8  

   1:01- 2:00   1.3   1.8   1.3   1.6   1.5   0.8   1.0   0.9   2.1   

1.6   2.3   1.6  

   2:01- 3:00   1.1   1.8   1.1   1.2   1.5   0.9   1.0   1.1   1.8   

1.6   2.2   2.5  

   3:01- 4:00   0.9   1.5   1.0   1.1   1.4   0.7   1.0   1.1   1.8   

1.7   2.0   1.8  

   4:01- 5:00   1.4   1.8   0.8   1.0   1.7   0.7   1.0   1.0   1.7   

1.3   1.9   1.8  

   5:01- 6:00   1.5   1.8   1.2   1.3   1.7   0.7   1.1   1.4   2.1   

1.8   2.2   2.0  

   6:01- 7:00   1.7   0.9   1.2   1.5   1.9   0.6   1.1   1.0   2.0   

2.0   2.2   2.5  

   7:01- 8:00   2.0   1.6   1.4   1.5   2.4   0.7   1.3   1.2   2.4   

2.4   4.0   2.6  

   8:01- 9:00   2.4   2.0   1.8   2.1   3.0   1.3   1.8   2.2   2.7   

2.8   3.4   3.2  

   9:01-10:00   2.5   2.7   2.0   2.3   2.8   1.8   1.9   2.0   2.9   

3.3   3.4   3.5  

  10:01-11:00   2.9   2.9   2.5   2.8   3.1   2.0   2.1   2.6   3.2   

3.1   3.2   3.3  

  11:01-12:00   3.5   3.2   2.5   2.7   3.0   2.2   2.1   2.8   2.9   

3.1   3.9   3.6  

  12:01-13:00   2.9   3.3   3.1   2.9   3.3   2.2   1.8   3.7   2.4   

2.9   4.3   3.5  

  13:01-14:00   3.4   4.3   3.4   2.5   3.4   2.0   2.0   3.4   2.6   

4.5   4.7   3.3  

  14:01-15:00   3.8   4.2   4.2   3.1   3.6   2.0   2.3   3.9   2.9   

5.1   5.3   3.5  
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  15:01-16:00   4.0   4.3   4.8   3.1   4.0   2.0   2.3   4.0   3.4   

5.0   6.0   3.2  

  16:01-17:00   3.7   2.7   5.0   3.1   4.0   1.8   2.4   3.6   3.4   

5.1   5.8   3.9  

  17:01-18:00   3.2   3.7   4.6   2.6   3.6   1.6   2.3   2.8   3.1   

5.2   5.5   3.2  

  18:01-19:00   2.8   2.9   3.0   2.2   3.3   1.1   1.5   2.5   2.9   

4.1   5.1   3.0  

  19:01-20:00   2.2   3.0   2.7   1.9   2.6   1.0   1.1   1.8   2.4   

3.3   4.4   3.1  

  20:01-21:00   2.1   2.6   2.5   1.8   2.5   1.0   1.1   1.5   2.6   

2.7   3.8   2.8  

  21:01-22:00   2.2  18.4   2.4   1.5   2.3   0.8   1.1   1.3   2.1   

2.7   3.5   2.4  

  22:01-23:00   1.6  10.6   1.9   1.5   2.3   0.8   0.8   1.0   2.2   

2.2   3.1   2.2  

  23:01-24:00   1.3   2.9   1.5   1.5   2.1   0.9   1.0   1.1   2.2   

2.8   3.3   2.1  

   Max Hour     16    22    17    17    16    12    17    16    16    

18    16    17   

   Min Hour      4     7     5     5     4     7    23     1     5     

5     5     2   

 

 - Average Hourly Statistics for Wind Direction ° {N=0 or 360,E=90,S=180,W=270} 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00    63   101    52    56   101    54    82    42   100    

79    88   118  

   1:01- 2:00    79    90    63    63    89    54    79    58   104    

74    85   106  

   2:01- 3:00    61    83    58    58    98    64    70    36    88    

80    81   142  

   3:01- 4:00    62    91    39    54    82    66    69    30   100    

89    85   145  

   4:01- 5:00    76    93    43    51    82    52    64    52   106    

81    83   161  

   5:01- 6:00    61   102    52    59    95    56    65    51    95    

74    95   131  

   6:01- 7:00    73    51    54    66   120    46    65    58    92    

88    87   166  

   7:01- 8:00   111    83    56    70   121    44    79    77    93    

85   115   186  

   8:01- 9:00   160    99    57   123   131    51    90   106    93   

111   108   200  

   9:01-10:00   192   123   108    98   124    89   111   109   119   

134   120   228  
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  10:01-11:00   223   171   145   125   130   108   129   147   115   

148   146   223  

  11:01-12:00   223   189   135   123   142   135   138   195   137   

120   144   226  

  12:01-13:00   211   238   152   155   175   135   133   197   113   

133   144   249  

  13:01-14:00   186   242   147   146   187   133   135   215   112   

171   146   226  

  14:01-15:00   202   214   193   176   181   121   150   196   160   

164   138   220  

  15:01-16:00   190   203   167   162   193   147   180   220   150   

162   152   194  

  16:01-17:00   182   126   154   153   201   119   175   215   146   

155   145   189  

  17:01-18:00   175   198   127   133   172   103   168   141   151   

146   139   200  

  18:01-19:00   155   151   135   116   176    87   105   131   131   

152   123   180  

  19:01-20:00   133   148   107    97   161    71    92    97   121   

144   116   179  

  20:01-21:00   122   134   107   104   144    69    93    97   120   

126   116   154  

  21:01-22:00   109   144    87    71   135    48    85    76    96   

113   122   149  

  22:01-23:00   110   123    82    77   128    46    69    68    88   

103    86   132  

  23:01-24:00    59   103    60    71   114    57    67    54    92    

91    89   114  

   Max Hour     11    14    15    15    17    16    16    16    15    

14    16    13   

   Min Hour     24     7     4     5     4     8     5     4     3     

2     3     2   

 

 - Monthly Statistics for Solar Radiation  (Direct Normal, Diffuse, Global Horizontal) Wh/m² 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  Direct Avg  3560  3336  3533  3651  3261  3550  3574  4098  3283 

 3191  3542  3335   

 

  Direct Max  9023  7130  6543  7697  7060  6491  6914  8171  7482 

 7606  8113  6449   

      Day       26    10     2     6     2     5    13    23    14    18    

16    31   
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  Diffuse Avg 2992  2870  2358  1948  1557  1274  1375  1652  2369 

 2655  2891  3312   

 

  Global Avg  5646  5386  4855  4272  3344  3132  3330  4154  4630 

 5059  5576  5852   

   - Maximum Direct Normal Solar of  9023 Wh/m² on Jan 26 

 

 - Average Hourly Statistics for Direct Normal Solar Radiation Wh/m² 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   1:01- 2:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   2:01- 3:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   3:01- 4:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   4:01- 5:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   5:01- 6:00     9     1     0     0     0     0     0     0     0     

8    39    22  

   6:01- 7:00   151    77    59    45    23     4     1    13    35    

94   185   148  

   7:01- 8:00   287   225   226   208   208   120    91   158   151   

174   316   218  

   8:01- 9:00   340   290   303   303   362   276   267   341   264   

293   366   332  

   9:01-10:00   395   344   435   395   407   351   379   476   343   

339   372   370  

  10:01-11:00   388   400   473   441   421   420   444   496   369   

385   399   325  

  11:01-12:00   378   426   399   500   412   467   436   503   380   

387   424   354  

  12:01-13:00   389   387   413   408   357   471   477   500   435   

384   395   395  

  13:01-14:00   312   372   334   435   278   452   471   480   396   

345   340   333  

  14:01-15:00   297   263   309   372   324   420   420   442   353   

300   235   257  

  15:01-16:00   266   259   256   276   299   350   361   385   301   

245   233   257  

  16:01-17:00   188   181   228   196   141   200   201   252   198   

176   163   201  
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  17:01-18:00   128    84    86    70    28    20    25    52    57    

59    69   103  

  18:01-19:00    31    27    12     0     0     0     0     0     0     

1     7    20  

  19:01-20:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  20:01-21:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  21:01-22:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  22:01-23:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  23:01-24:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   Max Hour*   10*   12    11*   12    11*   13    13    12    13    

12    12    13   

   Min Hour      1     1     1     1     1     1     1     1     1     

1     1     1   

 

 - Average Hourly Statistics for Diffuse Horizontal Solar Radiation Wh/m² 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   1:01- 2:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   2:01- 3:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   3:01- 4:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   4:01- 5:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   5:01- 6:00     6     0     0     0     0     0     0     0     0     

6    20    19  

   6:01- 7:00    62    41    25    13     5     1     1     7    35    

70    80    88  

   7:01- 8:00   130   123    94    84    54    46    44    63   108   

134   156   205  

   8:01- 9:00   196   225   172   129   110    89   105   116   195   

198   217   262  

   9:01-10:00   277   275   200   190   168   152   142   162   257   

254   284   289  

  10:01-11:00   331   285   242   246   187   159   166   201   287   

307   316   368  

  11:01-12:00   341   332   298   251   203   168   192   212   309   

341   360   371  
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  12:01-13:00   353   344   305   260   223   183   199   218   308   

364   346   395  

  13:01-14:00   348   336   310   258   219   168   181   219   278   

331   339   401  

  14:01-15:00   355   325   260   214   190   148   154   206   243   

273   290   331  

  15:01-16:00   262   271   231   173   126   100   115   138   190   

203   244   273  

  16:01-17:00   191   191   147   106    66    52    67    86   122   

125   153   188  

  17:01-18:00   107   102    70    25     8     6    11    23    38    

49    79    99  

  18:01-19:00    31    19     5     0     0     0     0     0     0     

1     7    24  

  19:01-20:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  20:01-21:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  21:01-22:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  22:01-23:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  23:01-24:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   Max Hour     15    13    14    13    13    13    13    14    12    

13    12    14   

   Min Hour      1     1     1     1     1     1     1     1     1     

1     1     1   

 

 - Average Hourly Statistics for Global Horizontal Solar Radiation Wh/m² 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   1:01- 2:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   2:01- 3:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   3:01- 4:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   4:01- 5:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   5:01- 6:00     6     0     0     0     0     0     0     0     0     

6    23    20  

   6:01- 7:00    91    51    31    16     6     1     1     7    39    

91   131   126  
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   7:01- 8:00   248   203   164   138    95    64    56    96   157   

211   310   307  

   8:01- 9:00   404   390   331   269   252   182   195   258   335   

385   466   482  

   9:01-10:00   585   532   507   440   394   327   333   442   497   

524   595   591  

  10:01-11:00   683   637   639   580   469   416   443   555   589   

657   692   670  

  11:01-12:00   712   739   663   664   505   484   494   607   643   

714   781   721  

  12:01-13:00   741   722   690   598   486   505   536   617   691   

732   735   788  

  13:01-14:00   646   686   604   595   408   454   493   577   604   

637   651   714  

  14:01-15:00   610   547   500   462   374   370   389   487   492   

502   477   545  

  15:01-16:00   451   450   390   311   249   232   264   323   352   

348   392   448  

  16:01-17:00   290   282   244   166    97    91   113   158   188   

193   223   287  

  17:01-18:00   147   126    87    32    10     7    13    28    44    

58    94   127  

  18:01-19:00    34    22     5     0     0     0     0     0     0     

1     8    26  

  19:01-20:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  20:01-21:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  21:01-22:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  22:01-23:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

  23:01-24:00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0     0     0  

   Max Hour     13    12    13    12    12    13    13    13    13    

13    12    13   

   Min Hour      1     1     1     1     1     1     1     1     1     

1     1     1   

 

 - Average Hourly Statistics for Total Sky Cover % 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00    71    78    66    56    50    60    55    49    63    

68    71    71  

   1:01- 2:00    70    77    61    56    48    61    56    49    64    

66    69    70  
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   2:01- 3:00    69    76    56    55    44    63    56    46    67    

66    69    71  

   3:01- 4:00    68    76    58    57    51    64    57    51    68    

65    67    70  

   4:01- 5:00    67    75    57    59    54    66    59    51    69    

73    66    70  

   5:01- 6:00    69    78    72    63    53    68    61    57    72    

74    65    70  

   6:01- 7:00    66    78    81    63    64    70    60    60    73    

74    65    70  

   7:01- 8:00    69    77    80    63    61    68    60    56    73    

74    65    70  

   8:01- 9:00    70    76    76    65    58    67    57    53    72    

73    66    72  

   9:01-10:00    74    78    73    64    56    66    56    49    69    

73    70    73  

  10:01-11:00    75    77    74    64    59    64    54    48    68    

72    72    75  

  11:01-12:00    76    76    79    64    62    63    55    52    66    

72    74    77  

  12:01-13:00    80    79    79    66    71    61    53    54    65    

72    77    78  

  13:01-14:00    83    81    81    69    73    59    53    51    64    

75    80    79  

  14:01-15:00    85    84    80    74    69    58    52    56    64    

75    83    81  

  15:01-16:00    82    85    80    72    67    58    52    57    61    

75    82    80  

  16:01-17:00    82    85    81    71    69    60    51    59    60    

75    82    79  

  17:01-18:00    82    86    84    71    66    61    51    62    58    

78    81    78  

  18:01-19:00    79    86    84    68    68    59    49    61    57    

77    81    78  

  19:01-20:00    72    87    78    64    69    59    49    67    55    

73    78    76  

  20:01-21:00    72    88    79    62    59    58    48    66    54    

71    78    76  

  21:01-22:00    72    86    71    60    58    58    51    66    57    

69    76    73  

  22:01-23:00    71    84    62    59    51    57    52    54    59    

69    73    71  

  23:01-24:00    70    82    61    57    51    57    55    56    62    

65    73    69  

   Max Hour     15    21    18    15    14     7     6    20     7    

18    15    15   
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   Min Hour      7     5     3     3     3    23    21     3    21    

24     6    24   

 

 - Average Hourly Statistics for Opaque Sky Cover % 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

   0:01- 1:00    62    73    61    53    45    52    50    48    57    

67    68    64  

   1:01- 2:00    61    70    51    53    43    53    52    46    58    

65    66    65  

   2:01- 3:00    62    70    49    52    41    55    52    44    59    

64    64    64  

   3:01- 4:00    61    69    51    54    46    54    53    50    60    

63    62    63  

   4:01- 5:00    58    67    52    55    47    56    55    50    62    

69    62    63  

   5:01- 6:00    58    69    62    57    46    58    56    53    63    

69    61    61  

   6:01- 7:00    58    68    65    60    55    59    54    52    64    

68    62    63  

   7:01- 8:00    60    67    61    61    53    56    52    49    63    

68    61    64  

   8:01- 9:00    61    66    58    63    50    54    51    43    60    

65    62    67  

   9:01-10:00    66    68    55    61    50    52    48    38    61    

65    63    68  

  10:01-11:00    69    69    55    61    54    52    47    38    59    

64    67    69  

  11:01-12:00    70    69    66    61    58    49    45    40    59    

65    69    72  

  12:01-13:00    74    73    71    63    67    46    44    41    58    

65    73    72  

  13:01-14:00    77    78    73    65    68    45    44    41    58    

69    76    74  

  14:01-15:00    79    80    73    67    64    44    43    43    56    

70    81    75  

  15:01-16:00    76    81    72    67    62    45    43    42    56    

69    79    74  

  16:01-17:00    78    81    75    65    64    45    42    43    55    

69    80    74  

  17:01-18:00    77    84    77    65    61    47    42    51    54    

71    79    73  

  18:01-19:00    74    83    75    62    63    46    42    56    52    

71    78    72  

  19:01-20:00    69    84    71    60    64    48    44    63    51    

68    75    71  
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  20:01-21:00    68    84    74    58    55    48    43    62    49    

67    76    71  

  21:01-22:00    66    81    65    57    53    50    46    61    53    

65    73    68  

  22:01-23:00    63    79    56    56    46    51    48    47    55    

65    69    66  

  23:01-24:00    63    77    56    55    46    51    50    51    57    

64    69    63  

   Max Hour     15    21    18    15    14     7     6    20     7    

18    15    15   

   Min Hour      7     9     3     3     3    15    17    10    21     

4     6     6   

 

 - Monthly Calculated "undisturbed" Ground Temperatures** °C 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

     0.5 m    21.4  22.4  22.6  22.4  20.9  19.3  17.8  16.8  16.5  17.0  

18.3  19.8  

     2.0 m    20.4  21.4  21.8  21.8  21.0  19.9  18.8  17.8  17.3  17.4  

18.1  19.2  

     4.0 m    19.8  20.5  21.0  21.1  20.8  20.2  19.4  18.6  18.1  18.0  

18.3  19.0  

 

   - **These ground temperatures should NOT BE USED in the GroundTemperatures object to compute building 

floor losses. 

   -   The temperatures for 0.5 m depth can be used for GroundTemperatures:Surface. 

   -   The temperatures for 4.0 m depth can be used for GroundTemperatures:Deep. 

   -   Calculations use a standard soil diffusivity of 2.3225760E-03 {m**2/day} 

 

 - Heating/Cooling Degree Days/Hours calculated from this weather file. 

 - Heating/Cooling Degree Days/Hours from design conditions shown earlier in this report. 

 - Monthly Weather File Heating/Cooling Degree Days/Hours 

              Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

 Nov Dec  

  HDD base 10C     0     0     0     0     0     0     1     0     0     

0     0     0  

  HDD base 18C     4     0     0     4    32    67    68    56    42    

15     3     2  

 

  CDD base 10C   397   357   387   312   248   187   187   234   228   

277   299   369  

  CDD base 18C   153   133   139    76    32    14     6    42    30    

44    62   123  
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  CDH base 20C  2483  1961  2072  1099   560   414   355   916   653   

768   924  1896  

  CDH base 23C  1170   771   873   390   171   102    76   383   293   

336   337   778  

  CDH base 27C   342   171   200    64    14     0     0    49    74    

75    51   150  

 

    - 3483 annual (wthr file) cooling degree-days (10°C baseline) 

    -    1 annual (wthr file) heating degree-days (10°C baseline) 

 

    -  854 annual (wthr file) cooling degree-days (18°C baseline) 

    -  293 annual (wthr file) heating degree-days (18°C baseline) 

 

 - Climate type "Cfa" (Köppen classification)** 

 - Humid subtropical (mild with no dry season, hot summer, lat. 20-35°S) 

 - Unbearably humid periods in summer, but passive cooling is possible 

 - **Note that the Köppen classification shown here is derived algorithmically from the source weather data. 

 -   It may not be indicative of the long term climate for this location. 

 

 - Climate type "3A" (ASHRAE Standards 90.1-2004 and 90.2-2004 Climate Zone)** 

 - Warm - Humid, Probable Köppen classification=Cfa, Humid Subtropical (Warm Summer) 

 - **Note that the ASHRAE classification shown here is derived algorithmically from the source weather data. 

 -   It may not be indicative of the long term climate for this location. 

 

 - Typical/Extreme Period Determination 

 

 - Summer is Jan:Mar 

     Extreme Summer Week (nearest maximum temperature for summer) 

     Extreme Hot Week Period selected: Jan 22:Jan 28, Maximum Temp=  35.00°C, Deviation=|10.101|°C 

     Typical Summer Week (nearest average temperature for summer) 

     Typical Week Period selected: Jan 15:Jan 21, Average Temp=  22.68°C, Deviation=| 0.015|°C 

 

 - Winter is Jul:Sep 

     Extreme Winter Week (nearest minimum temperature for winter) 

     Extreme Cold Week Period selected: Jul 15:Jul 21, Minimum Temp=   5.00°C, Deviation=| 9.588|°C 

     Typical Winter Week (nearest average temperature for winter) 

     Typical Week Period selected: Sep 23:Sep 29, Average Temp=  17.05°C, Deviation=| 0.090|°C 
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 - Autumn is Apr:Jun 

     Typical Autumn Week (nearest average temperature for autumn) 

     Typical Week Period selected: Jun 10:Jun 16, Average Temp=  18.21°C, Deviation=| 0.302|°C 

 

 - Spring is Oct:Dec 

     Typical Spring Week (nearest average temperature for spring) 

     Typical Week Period selected: Dec 24:Dec 30, Average Temp=  20.28°C, Deviation=| 0.145|°C 

 


