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Resumo: É indispensável que as pessoas possam desfrutar cada vez mais de condições de conforto em 

suas habitações e de forma direta ou indireta contribuindo com o meio ambiente. Este conforto pode 

ser térmico ou de iluminação natural. Pensando nisso é necessário que exista um controle para que se 

consiga obter este conforto, e para isso é imprescindível que se façam avaliações de desempenho nas 

edificações para verificar se as mesmas apresentam os requisitos necessários a partir das normas 

existentes na Construção Civil que regulamentam estes critérios. O presente artigo tem por objetivo 

realizar um estudo prático-teórico da norma NBR 15575 (Edificações Habitacionais – Desempenho), 

(ABNT,2013), e suas exigências quanto ao Conforto Térmico através de um estudo de caso realizado 

em um loteamento de Habitação de Interesse Social HIS na cidade de Santa Rosa/RS. 
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ENERGY EFFICIENCY ACROSS THERMAL PERFORMANCE IN 

SOCIAL INTEREST HOUSING – CASE ETUDY IN SANTA ROSA - RS 
 

 

 

Abstract: It is essential that people can enjoy increasingly comfortable conditions in their homes and 

directly or indirectly contributing to the environment. This comfort can be heat or natural lighting. 

Thinking about it is necessary to have a control to be able to get this comfort, and for this, it is 

essential to make performance assessments in buildings to check whether they have the necessary 

requirements from existing standards in Construction regulating these criteria. This article aims to 

carry out a practical - theoretical study of the NBR 15575 ( Building Housing - Performance ) (ABNT 

, 2013) , and its demands on the Thermal Comfort through a case study in a subdivision of Housing 

social ( HIS) "change in the abstract also " in Santa Rosa / RS . 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Pinheiro e Kohlraush (2011), o consumo de energia tem aumentado muito nos 

últimos anos em função das novas tecnologias e por despreocupação da população com o meio 

ambiente.  

Como uma forma alternativa para que este o consumo desenfreado de energia possa 

diminuir, os estudiosos, assim como os consumidores precisam e querem soluções para que não 

tenham que arcar com as consequências da evolução mundial e assim buscam formas de melhorar e 

diminuir o consumo de energia elétrica, buscando fontes alternativas de energia para ter eficiência 

energética. De acordo com o Teske et al (2010), se consegue ter eficiência energética por exemplo, 

com o uso de isolamento térmico em telhados e paredes para reduzir perdas de calor e frio, também 

com a utilização de técnicas solares passivas sem o uso de equipamentos mecânicos para utilizar a 

radiação de acordo com a orientação das janelas e o projeto da residência, outra alternativa é o uso da 

arquitetura bioclimática para valorizar a ventilação e a orientação das janelas, sendo utilizado 

ventilação no verão e a recepção de energia do sol no frio. 

O desempenho térmico pode ser um fator decisivo para redução no consumo de energia 

elétrica e na preservação do meio ambiente, atualmente o que se busca pelo projetista é uma edificação 

sustentável, preocupando-se com o desempenho térmico nas edificações, com utilização energias 

renováveis e aproveitamento da iluminação natural. Segundo IDHEA (2003), pode se definir 

construção sustentável como sendo alterações conscientes no meio ambiente, atendendo as 

necessidades das edificações e preservando o meio ambiente, mantendo a qualidade de vida para a 

geração contemporânea e para a geração futura. Nesse sentindo, o presente estudo busca avaliar a o 

desempenho térmico uma um conjunto de habitações populares na cidade de Santa Rosa – RS 

comparando com as medidas estipuladas pela norma de desempenho NBR 15575.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O levantamento de dados para analise foi realizado em um loteamento de interesse social, 

constituído de 140 casas, construídas em 2013/2014 através do Programa Minha Casa Minha Vida na 

cidade de Santa Rosa – RS. 

A avaliação do desempenho térmico conforme o estipulado pela norma de desempenho 

NBR 15575, pode ser realizada de duas maneiras: Procedimento Simplificado (normativo) e o 

Procedimento de Medição (informativo). No método normativo é avaliado a transmitância térmica e a 

capacidade térmica das paredes e da cobertura, caso não seja adequado a norma, deve-se fazer uma 

análise computacional da edificação. Já no método informativo deve ser realizado medições em 

edificações ou em protótipos. Para esse estudo foi avaliado os dois métodos e realizada uma pesquisa 

survey com os moradores do loteamento. A survey foi realizada através de um questionário com 



 

 

perguntas quantitativas e qualitativas, aplicado em 65 casas, conforme cálculo amostral com erro de 

5%, com a finalidade de determinar o nível de satisfação dos usuários em relação à unidade 

habitacional. Os ensaios foram realizados de acordo com os requisitos da Norma de Desempenho – 

NBR 15575 (ABNT, 2013) - em 5 unidades habitacionais, escolhidas de forma aleatória, verificando a 

diferença de temperatura interna e externa das habitações. Com a utilização de um termômetro, as 

medições foram realizadas em um dia típico de inverno conforme prescreve a norma de desempenho, 

sendo que os ambientes nos quais foram realizadas as medições foram: sala; cozinha; dormitório da 

frente e dormitório dos fundos.  Também foram feitas análises no software Domus para verificar se a 

edificação recebida pelos usuários (desconsiderando as ampliações) atende a exigência da norma NBR 

15575 (ABNT, 2013).  

A Figura 1 apresenta o loteamento em análise e a figura 2 apresenta o aparelho utilizado 

para realizar os ensaios (Termômetro). 

 
Figura 1 – Mapa do Loteamento Auxiliadora II 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS 

 

Figura 2 – Termômetro 

 

 
Fonte: INSTRUTEMP (equipamentos de medição) 

 

Na figura 3 apresenta a planta baixa edificação e os pontos onde foram realizados os 

ensaios e na figura 4 apresenta a fachada da edificação em análise. 



 

 

 

Figura 3 – Planta Baixa 

 

 
Fonte: Adpatada de Prefeitura Municipal de Santa Rosa 

 

Figura 4 – Fachada frontal das residências do Loteamento em estudo 

 
Fonte: autoria própria 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. MÉTODO NORMATIVO 



 

 

 

Conforme o mapa da zona bioclimática brasileira, verificou-se que a edificação está em 

uma zona bioclimática 2. A figura 7 apresenta o mapa da zona bioclimática. 

 

Figura 5– Mapa das zonas blioclimáticas brasileiras 

 

 
Fonte: ABNT, NBR 15220-3 

 

Conforme tabela 1, as paredes externas situadas nesta zona devem apresentar 

transmitância térmica U≤ 2,5. A partir desta informação fez-se o cálculo, segundo o que a NBR 15220. 

 

Tabela 1 – Transmitância térmica de paredes externas 

 
Fonte: ABNT, NBR 15575 

 

Para uma parede com tijolo seis furos, argamassa, reboco e câmara de ar, soma-se a 

resistência total do material, a resistência total interna e a resistência total externa e assim tem-se uma 

resistência total de 0,4202 (m².K)/W. Para o cálculo da transmitância térmica adota-se a equação 

U=1/RT e neste caso a solução encontrada foi de 2,38 W/m².K. 

Outro fator analisado foi a capacidade térmica das paredes externas, utilizando mesmo 

critério que o item anterior. Verificou-se o que a tabela que consta na norma NBR 15575 determina 

para a zona bioclimática 2, e em seguida fez-se o cálculo proposto pela norma NBR 15220, pois ela 

apresenta exatamente os elementos construtivos da parede que compõe a edificação escolhida. Estes 

dados são apresentados na tabela 2, e logo após apresenta-se o cálculo da capacidade térmica da 

parede analisada.  

 

Tabela 2 – Capacidade térmica de paredes externas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ABNT, NBR 15575 

 

Para o cálculo da capacidade térmica da parede, segundo a norma NBR 15220, deve-se 

utilizar a capacidade térmica de todos os materiais que são o reboco, argamassa, cerâmica e o ar, assim 

como o peso específico e através destas informações efetua-se o somatório com base também na área 

das seções. A figura a seguir apresenta os resultados 

 

Tabela 3 – Transmitância e Capacidade Térmica calculada 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

A partir de todos estes cálculos verificou-se que a capacidade térmica da parede foi de 

160 kj/(m².K). A norma exige que o valor mínimo de capacidade térmica deva ser igual ou maior que 

130 kj/(m².K), dessa forma a parede em estudo atendeu a este critério. 

Também a norma prevê a avaliação do desempenho térmico na cobertura, dessa 

forma a tabela 2 apresenta os cálculos realizados. 

 

Tabela 4 – Capacidade térmica da cobertura 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Da mesma forma que nas paredes, a cobertura teve transmitância térmica dentro 

dos padrões estabelecidos pela norma sendo que o valor calculado foi de 2,0 W/m².K e a 

norma exige um valor menor ou igual a 2,3W/m².K. 
Outro requisito que a norma de desempenho impõe, é que haja aberturas para ventilação 

das áreas de longa permanência (Sala, Cozinha, Dormitórios), a área mínima deve ser verificada 

conforme as exigências da legislação do local da obra, caso não haja código de obras deverá ser levado 

em consideração áreas mínimas conforme requisitos da NBR 15220. Para esta análise foi avaliado a 

área do vão existe nas edificações com o código de obras local e a norma NBR 15220. 

 

A Tabela 5 – Comparação entre o vão existente, NBR 15220 e código de obras 

 



 

 

 
Fonte: própria 

 

 

Conforme a tabela 5 é possível verificar que as medidas exigidas pelo código de obras 

estão muito próximas das medidas da norma e que todas as janelas existentes estão de acordo com 

estipulado pelo código de obras e pela NBR 15220. A janela da sala tem 1,98m² de vão existente. Já a 

medida mínima estipulada pelo código de obras é 1,49m² e a norma estabelece 1,57m², a cozinha tem 

vão de 0,8m² a medida mínima do código de obras é 0,66m² e o vão mínimo segundo a norma deve ser 

de 0,79 m². O dormitório da frente tem vão de 1,44m², a medida mínima sendo do código de obras 

1,2m² e vão segundo a norma 1,26m², enquanto que o dormitório dos fundos tem sua janela existente 

com vão de 1,44m² sendo que sua medida mínima de acordo com o código de obras é 1,12m² e 

segundo a norma o vão deverá medir 1,18m².  

 

3.2. MÉTODO INFORMATIVO 

 

Para esse procedimento a norma de desempenho NBR 15575 orienta que o dia tomado 

para análise deve corresponder a um dia típico de verão ou inverno. Dessa forma os ensaios realizados 

em campo foram realizados em um dia típico de inverno. A tabela 6 apresenta os resultados obtidos 

em campo. 

 

A tabela 6 -  Resultados das medições em campo 

 
Fonte: Autoria Própria 

 



 

 

Observando os resultados obtidos nos ensaios em campo é possível perceber que todas as 

medidas satisfizeram as condições mínimas da norma de desempenho, onde a temperatura interna deve 

ser maior ou igual a temperatura externa mais três graus. 

 

3.3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

A figura 6 apresenta o gráfico de satisfação dos usuários em relação a temperatura da 

edificação no inverno. 

 

A figura 6 – Satisfação dos usuários em relação a temperatura no inverno 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Observando o gráfico tem-se 81,82% dos usuários satisfeitos com a temperatura da 

edificação no inverno, 9,09% neutros e 9,09% insatisfeitos. 

A figura 7 apresenta o gráfico de satisfação dos usuários em relação a temperatura da 

edificação no verão. 

 

A figura 7 – Satisfação dos usuários em relação a temperatura no inverno 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Analisando o gráfico acima é possível observar que 72,73% dos usuários se mostraram 

satisfeitos com a temperatura da edificação no verão, 3,03% neutros, e 24,24% insatisfeitos. 

 

3-4 Análise em software 

 

A figura 8 apresenta os resultados obtidos na análise realizada no software domus, a 

análise apresentada na figura representa a edificação com menor diferença de temperatura interna e 



 

 

externa, sendo que foi avaliado a sala, cozinha, dormitório da frente e dormitório dos fundos, sendo 

que todos esses cômodos tiveram aproximadamente a mesma diferença conforme apresentado no 

gráfico. 

 

A figura 8 – Análise no software Domus 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Conforme pode ser observado no gráfico a temperatura externa teve medida em torno de 

16,3 ◦C, e a temperatura interna em torno de 20,6 ◦C. 

 

4. Considerações Finais  

 

Embora a avaliação normativa da capacidade térmica e transmitância térmica das paredes 

e da cobertura tenham atendido as condições da norma NBR 15575, como também as áreas para 

ventilação existentes são maiores do que é exigido pelo código de obras e pela norma NBR 15220, foi 

avaliado o método informativo da norma NBR 15575 e tendo resultado satisfatório, porém com as 

medidas muito próximas do mínimo exigido pela norma, nesse caso o conforto dos usuários pode ser 

comprometido se for aumentado a quantidade os equipamentos elétricos no ambiente, contribuindo no 

aumento da temperatura no verão. A norma não considera o calor produzido no ambiente por 

equipamentos e pessoas, dessa forma pode ser que esse calor esteja colaborando para complementar a 

medida mínima da norma NBR 15575 já que os ensaios foram realizados no inverno. Já na análise 

realizada no software DOMUS apresentou resultados melhores do que os resultados medidos em 

campo, isso pode ser justificado em função das ampliações e modificações realizadas na edificação. 
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