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RESUMO  
Esta pesquisa analisa teses e dissertações já realizadas sobre o impacto que o uso do 
isolamento térmico nas fachadas causa no conforto térmico e na eficiência energética do 
edifício. A partir dos resultados dessas pesquisas realizadas dentro e fora do Brasil, faz-se uma 
reflexão sobre as vantagens e desvantagens do uso do isolamento térmico na envoltória de um 
edifício. Avalia-se um conjunto de soluções arquitetônicas e construtivas, que poderiam ser 
adotadas para melhorar, tanto no inverno quanto no verão, as condições de conforto térmico de 
ambientes internos em habitações de interesse social de cidades brasileiras, que não dispõem 
de sistema de refrigeração ou calefação. 

Palavras-chave: Isolamento térmico, Conforto ambiental, Isolante térmico 
 
ABSTRACT 
This research analyses theses and dissertations already done about the impact that the use of 
thermal insulation on facades causes on the thermal comfort and energy efficiency of the 
building. From the results of researches conducted within and outside Brazil, there is a reflection 
about the advantages and disadvantages of the use of thermal insulation in the envelope of a 
building. A set of architectural and construction solutions that could be adopted to improve, both 
in winter and in summer, the thermal comfort of the indoors in social housing in Brazilian cities, 
which do not have the cooling system or heating is evaluated.  
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 1 INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas têm provocado a elevação sensível da temperatura do 

planeta. Isso influencia diretamente o papel do arquiteto, que almeja projetar edifícios 

energeticamente eficientes e que proporcionam conforto térmico aos habitantes de uma 

edificação. O isolamento térmico na construção tem duas finalidades básicas: economia 

de energia e conforto térmico. Diante disso, nota-se a importância de estudar a 

influência do uso do isolamento térmico em habitações de interesse social em cidades 

brasileiras. As habitações de interesse social costumam ter pouca área privativa e 

muitas vezes, por conta da falta de recursos ou planejamento, esses edifícios não 

proporcionam as condições de conforto térmico adequadas aos seus usuários tanto na 

estação do verão como na estação do inverno. Além disso, os moradores de uma 

habitação de interesse social, normalmente, não tem poder aquisitivo para suprir os 

custos de instalação e manutenção de condicionamento artificial. Sendo assim, é 

interessante estudar de que forma o uso do isolamento térmico influencia o conforto 

térmico de habitações de interesse social brasileiras ventiladas naturalmente, suas 

vantagens e desvantagens. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer e entender a influência que o uso do 

isolamento térmico em paredes de alvenaria exerce sobre o desempenho térmico e 

energético de uma edificação. Um dos objetivos específicos da pesquisa é analisar os 

resultados de simulações já realizadas com o isolamento térmico na alvenaria, 

identificar o que pode ser feito em termos de projeto para melhorar o conforto térmico 

em habitações de interesse social no Brasil e, principalmente, entender por que o uso 

de isolamento térmico nas fachadas do edifício não é obrigatório no Brasil, 

diferentemente do que ocorre em outros países como, por exemplo, Espanha e 

Portugal, que têm climas parecidos com o clima brasileiro, em regiões do seu território. 

1.2 METODOLOGIA 

A pesquisa conta com uma vasta coleta e análise de dados secundários, advindos 

de ampla fonte bibliográfica, trabalhos de pós-graduação (mestrado e doutorado), assim 

como sites, normas e livros. O trabalho foi dividido em três etapas. Na primeira, foram 

estudados os principais conceitos de isolamento térmico e as normas existentes sobre 
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esse tema tanto no Brasil, quanto no exterior. Na segunda etapa, a pesquisa foca em 

medições e simulações realizadas com diferentes tipos de isolamento térmico, em 

diferentes tipos de edifícios, com diferentes usos, em diferentes países presentes em 

teses e dissertações de mestrado. Na terceira etapa, são apontados os principais 

resultados das simulações estudadas na segunda etapa, assim como variáveis de 

projeto e sistemas construtivos, que auxiliam no melhor conforto térmico para 

moradores de habitações de interesse social, que não dispõe de refrigeração ou 

aquecimento artificial no Brasil tanto no inverno, quanto no verão.  

2 CONCEITOS BÁSICOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO E SUA NORMATIVA 

2.1 Eficiência Energética 

“Segundo Lamberts et al1 (1997 apud MELO, 2007,p. 6) “a eficiência energética 

pode ser entendida como a obtenção de um serviço com alta economia de energia”, ou 

seja,” um edifício é eficiente energeticamente quando seu consumo de energia é baixo 

e suas condições ambientais são confortáveis. Um dos fatores que influenciam a 

eficiência energética de uma edificação são as trocas térmicas entre esta e o ambiente 

externo (MELO,2007).   

2.2 Isolamento térmico e inércia térmica 

Isolantes térmicos são materiais ou uma combinação de diferentes materiais que 

restringem o fluxo de calor em edificações, aumentando extremamente sua inércia 

térmica. Al-Homoud2 (2005 apud MELO, 2007,p.19) relata que muitos parâmetros 

devem ser considerados na escolha de um isolante térmico para a utilização em 

edificações, como: custo, facilidade de manuseio, segurança, durabilidade, absorção 

acústica, impacto ao meio ambiente e disponibilidade do material. Os materiais mais 

utilizados para isolar termicamente o envelope de edificações são: mantas e painéis 

constituídos de fibras minerais ou orgânicas flexíveis, espumas plásticas rígidas de 

                                                 
1
LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência energética na arquitetura. São Paulo, 

SP, 188p. 1997. 
 
2
 AL-HOMOUD, M.S. Performance characteristics and practical applications of common building thermal 

insulation material. Building and Environment, v. 40, p. 353-366, 2005. 
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poliuretano ou poliestireno expandido, vermiculita expandida ou perlita em grânulos e 

flocos de lãs minerais (VITTORINO3 et al.,2003 apud MELO,2007,p.19).  

Estudos realizados por diversos pesquisadores, de acordo com a dissertação de 

mestrado de Clarice Chieppe (2013), mostram a relevância da inércia térmica da 

edificação no seu desempenho térmico, considerando locais que apresentam alta 

variação da temperatura do ar durante o dia, como é o caso da cidade de São Paulo, 

com amplitude diária da ordem de 10ºC (ABNT NBR 15.575/2013). Nesse caso, a 

inércia térmica da edificação contribui para o amortecimento da amplitude diária da 

temperatura do ar interno em relação à amplitude do ar externo e pode contribuir ainda, 

na redução da temperatura máxima do ar interno.  

A utilização da inércia térmica promove o amortecimento não só da amplitude 

diária da temperatura do ar interior em relação a do ar exterior, mas também da 

radiação solar incidente e dos ganhos de calor interno (CORBELLA4, 2003 apud 

CHIEPPE, 2013, p.25). Esta estratégia pode contribuir para a redução ou até 

eliminação do uso do ar condicionado nos países de clima tropical, diferente da 

utilização de sistemas construtivos leves, como o gesso acartonado, que contribui para 

a necessidade do aumento das estratégias ativas de condicionamento do ar.  

ULGEN5 (2002 apud CHIEPPE, 2013, p.30) realizou estudos experimentais a fim 

de avaliar o efeito das propriedades térmicas dos componentes de vedação na resposta 

térmica da edificação e o atraso térmico e amortecimento promovidos nos espaços 

interiores com a utilização destes componentes. O autor sugere a utilização de paredes 

compostas por camadas múltiplas e heterogêneas, incluindo o uso de isolamento 

térmico, a fim de garantir melhores resultados, em especial, para edifícios que possuam 

uso contínuo, como residências e escritórios.  

                                                 
3
 VITTORINO, F.; SATO, N. M. N.; AKUTSU, M. Desempenho térmico de isolantes refletivos e 

barreiras radiantes aplicados em coberturas. In: VII ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no 

Ambiente Construído. Anais...Curitiba: ENCAC, 2003. 
4
 CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003. 288 p. 
5
 ULGEN, Koray. Experimental and theoretical investigation of effects of wall’s thermophysical 

properties on time lag and decrement factor. Energy and Buildings, n. 34, 2002, p. 273-278. 
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Em suma, segundo DOE6 (2006 apud MELO, 2007, p.24) a utilização do isolamento 

térmico pode melhorar a eficiência energética das edificações, da seguinte forma: 

economia no consumo de energia elétrica; pelo fato do isolamento térmico restringir a 

entrada de calor; redução do uso do sistema de condicionamento de ar; diminuição da 

emissão de poluentes para o meio ambiente devido a redução de utilização de sistemas 

elétricos e mecânicos; aumento do período onde a temperatura interna do ambiente fica 

mais confortável aos usuários; redução do ruído procedente de ambientes vizinhos e 

externos e redução da flutuação da temperatura interna 

2.3 Normas  

Atualmente, a maioria dos países têm normas e legislações que controlam 

parâmetros importantes que influenciam a eficiência energética de um edifício. A 

Sociedade Americana de Aquecimento, Refrigeração e Engenharia de 

Condicionamento de Ar (ASHRAE) nos Estados Unidos da America (EUA) desenvolveu 

normas difundidas internacionalmente, que serviram de base para várias outras. Para 

esta pesquisa foram estudadas com mais profundidade as normas de eficiência 

energética da Espanha e de Portugal. Verificou-se que para todas as zonas 

bioclimáticas dos três países é obrigatório o uso de isolamento térmico nas fachadas, a 

fim de garantir a eficiência energética do edifício e temperaturas internas adequadas, 

tanto para as estações de verão e de inverno. No Brasil, a norma que vigora é a NBR 

15 220 “Desempenho Térmico de Edificações”, publicada em 2005. Essa norma se 

divide em 5 partes, contendo métodos de cálculo e medição de propriedades térmicas 

dos componentes construtivos das edificações, zoneamento bioclimático brasileiro e 

diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (SORGATO, 

2009). Além da NBR 15220, vigora desde 2013 a NBR 15 575 “Edificações 

Habitacionais – Desempenho”.  A norma institui nível de desempenho mínimo ao longo 

da vida útil dos principais elementos como estrutura, vedações, instalações elétricas e 

hidrossanitárias, pisos, fachada e cobertura de toda e qualquer edificação habitacional. 

Outro parâmetro importante é o “Programa Nacional de Eficiência Energética em 

Edificações – PROCEL EDIFICA”. Com o objetivo de promover o uso racional da 

energia elétrica em edificações, com a criação do PROCEL EDIFICA, as ações foram 

                                                 
6
 DOE – DEPARTMENT OF ENERGY.  
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ampliadas e organizadas com o objetivo de incentivar a conservação e o uso eficiente 

dos recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os 

desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente (PROCEL, 2013). 

 A partir da análise da norma brasileira NBR 15220 e dos parâmetros 

estabelecidos pelo PROCEL, notou-se que para nenhuma zona bioclimática do país foi 

sugerido o uso de isolamento térmico nas fachadas das edificações. Verificou-se 

também que o uso do isolamento térmico só é indicado para as coberturas e que todos 

os valores mínimos de transmitância térmica (U) recomendados pelas normas 

brasileiras são maiores (menos isolantes) que os valores mínimos de transmitância 

térmica (U) recomendados pelas normas internacionais, tanto para coberturas quanto 

para fachadas.  

3 ESTUDOS DE CASO 

3.1 Estudos de caso internacionais 

A análise dos estudos de caso revelou que os resultados obtidos variam de acordo com 

as características do clima local, tais como, temperaturas máximas, no inverno e no 

verão, umidade relativa do ar, presença de ventilação natural e amplitude térmica diária. 

Foram estudados Farhanieh e Sattari7 e Liping e Hien8. 

Chvatal et al.9 (2005b apud MELO, 2007, p.22) analisaram o desempenho 

térmico de edifícios residenciais e comerciais em Portugal com relação ao aumento do 

isolamento térmico do envelope, empregando ventilação noturna. Observou-se que os 

resultados encontrados com o aumento do isolamento térmico e a utilização da 

ventilação noturna vão depender do fator de proteção das janelas. Para a edificação 

residencial nota-se que quando as janelas possuem um baixo fator de proteção, o 

desconforto aumenta conforme se aumenta o isolamento térmico das paredes. 

Entretanto, quando se aumenta a proteção das janelas, o desconforto diminui com o 

aumento do isolamento térmico. Com a utilização da ventilação noturna, o desconforto 

                                                 
7
 FARHANIEH, B.; SATTARI S. Simulation of energy saving in Iranian building using integrative 

modeling for insulation. Renewable Energy, v. 31, p. 417-425, 2006. 
8
 LIPING, W.; HIEN, W. N. The Impacts of Ventilation Strategies and Facade on Indoor Thermal Environment 

for Naturally Ventilated Residential Buildings in Singapore. Building and Environment, v.42, n.1, p. 4006-

4015, 2007. 
9
 CHVATAL, K. M. S.; MALDONADO, E. A. B.; CORVACHO, M. H. P. The impact of envelope 

insulation and ventilation on summer performance. In: PALENC – Passive and Low Energy Cooling for 

the Built Environment, Santorini, 2005. Proceedings…Santorini: PALENC, 2005b. 
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diminui ainda mais pelo fato de que esta alternativa contribui para remover o calor 

acumulado dentro da edificação durante o dia.  

Na tentativa de compreender melhor a diferença entre os países europeus e o 

Brasil na questão da obrigatoriedade, por norma, do uso de isolamento térmico nas 

alvenarias de edifícios residenciais foi entrevistado o Professor Jorge Gil Saraiva, 

especialista e pesquisador chefe do INETI – Lisboa. SARAIVA (2013) justifica que o uso 

de isolante térmico nos países europeus é extremamente importante por conta das 

amplitudes térmicas e da inclinação do sol, que incide diretamente nas fachadas devido 

às altas latitudes. No caso do Brasil, devido às baixas latitudes, a inclinação do sol é 

menor. Consequentemente, a radiação solar incide diretamente na cobertura, 

justificando a notável melhoria obtida no desempenho térmico do edifício, quando 

utilizado o isolante térmico na cobertura. SARAIVA (2013) também comentou que em 

Portugal, a grande maioria dos edifícios é condicionada artificialmente, a fim de obter 

temperaturas internas confortáveis (exigidas por norma) tanto para o inverno quanto 

para o verão (informação verbal)10.  

SARAIVA (2013) afirma que as temperaturas mínimas e máximas que atendem à 

norma brasileira não seriam consideradas confortáveis pela norma portuguesa. Isso, 

portanto, pode justificar a não adoção de sistemas de condicionamento artificial em 

edificações residenciais no Brasil e a não recomendação do uso de isolamento térmico 

por parte da norma brasileira. No entanto, salienta SARAIVA (2013), que se as 

temperaturas no verão, no Brasil continuarem a subir, o fechamento do edifício, o 

isolamento térmico e condicionamento artificial serão necessários nas edificações 

residenciais brasileiras, a exemplo dos países europeus, que tem invernos amenos 

como Portugal e Espanha (informação verbal)11. 

3.2 Estudos de caso nacionais 

“No Brasil, a maioria das habitações são residências unifamiliares. Essas 

residências apresentam um grande potencial para utilizar sistemas passivos de baixo 

custo energético para proporcionar conforto térmico aos usuários” (SORGATO, 

2009,p.VII). Marcio José Sorgato (2009), em sua dissertação de mestrado, investigou a 

                                                 
10

 Informação fornecida por Jorge Saraiva em São Paulo, em 2013 
11

 Informação fornecida por Jorge Saraiva em São Paulo, em 2013 
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influência das áreas de superfície expostas ao exterior e do tamanho dos ambientes no 

desempenho térmico das edificações residenciais unifamiliares ventiladas naturalmente, 

em quatro diferentes tipologias na cidade de Florianópolis, através de simulação 

computacional, utilizando o programa EnergyPlus. 

Clarice Chieppe (2013), em sua dissertação de mestrado analisou a influencia do 

projeto de arquitetura no comportamento térmico dos edifícios. Foram avaliados 

inúmeros sistemas de vedação com diferentes valores de transmitância térmica, 

espessura, com ou sem isolamento térmico nas faces internas, externas e 

intermediárias, uso duplo ou simples do material, a fim de analisar a influência desses 

sistemas construtivos na resposta térmica em residências térreas e assobradadas na 

cidade de São Paulo. Entre os sistemas de vedação simulados estão: painel de 

concreto, bloco de concreto, bloco cerâmico vazado e tijolo cerâmico maciço.  

Por meio dos resultados das simulações pôde-se considerar que o isolante 

térmico na cobertura, o contato do ambiente com o solo, a utilização de cores claras 

nas paredes externas, tamanho das aberturas, ventilação e sombreamento contribuíram 

para a melhoria das respostas térmicas das edificações. Além disso, concluiu-se que os 

sistemas construtivos com painel duplo de concreto com isolante térmico na face 

externa registraram as menores temperaturas máximas do ar no ambiente avaliado. No 

entanto, os sistemas construtivos com bloco de concreto e bloco cerâmico vazado com 

espessura de 9cm apresentaram desempenho térmico mínimo, não atendendo o nível 

mínimo da norma ABNT NBR 15 575. 

Notou-se que a ventilação contribuiu na redução das temperaturas máximas do 

ar interno, apenas quando utilizados sistemas construtivos de baixa inércia térmica.  

“O sombreamento, no entanto, contribuiu para a redução da temperatura máxima do ar 

interno e aumento da inércia térmica nas duas tipologias, com a utilização de todos os 

sistemas construtivos avaliados na segunda etapa de simulações” (CHIEPPE, 2013, 

p.116). Com a utilização de sistemas construtivos com alta inércia térmica, como por 

exemplo, o painel duplo de concreto com isolante térmico na face externa, verificou-se 

que aliar as duas estratégias (sombreamento e ventilação) fez com que a ventilação 

natural ‘piorasse’ a resposta térmica das edificações, em especial para a habitação 

térrea (CHIEPPE, 2013).   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São poucos os estudos que analisam a influência do isolamento término em 

alvenarias no desempenho térmico de edificações habitacionais ventiladas 

naturalmente no Brasil. A maior gama de estudos está focada, por enquanto, na região 

Sul e Sudeste. A combinação de alta inércia da envoltória, sombreamento da fachada e 

ventilação noturna são as estratégias mais indicadas pelas pesquisas feitas em 

edifícios residenciais localizados em cidades da região Sul e Sudeste do Brasil. 

Muitos pesquisadores afirmam que a utilização de isolantes térmicos no 

envelope da edificação origina uma redução do consumo de energia em razão da 

diminuição da utilização do sistema de condicionamento de ar. Este fato está 

relacionado com a diminuição da carga térmica, pois os isolantes térmicos têm a 

capacidade de diminuir o fluxo de calor que atravessa as paredes, cobertura e piso.  

 

Outras pesquisas, entretanto mostram que dependendo do clima, padrão de 

uso e de outros parâmetros relacionados à edificação, a utilização de 

isolamento térmico poderá aumentar o consumo de energia da edificação. Nas 

regiões mais quentes, uma envolvente muito isolada dificulta a dissipação dos 

ganhos internos e solares para o exterior. Este fato contribui para a elevação da 

temperatura interna, exigindo a utilização de sistema de condicionamento de ar. 

(MELO, 2007, p.25) 

 

Diante de inúmeros resultados diferentes, conclui-se que é possível o 

aprimoramento da forma de projetar e construir habitações de interesse social, 

analisando cada caso por meio de simulações computacionais, considerando aspectos 

como a zona bioclimática, cargas internas, sistemas construtivos, tamanho das 

aberturas, orientação solar, absortância das paredes externas, ventilação, 

sombreamento, entre outros, para que a edificação alcance o melhor desempenho 

térmico e energético possível. 

Exemplo disso é a pesquisa de Clarice Chieppe (2013) que comprova, através 

de simulações computacionais, que o uso de painel duplo de concreto com isolante 

térmico na face exterior foi o sistema construtivo que registrou melhor temperatura 

máxima e mínima em habitações de interesse social térreas e assobradadas na cidade 

de São Paulo. E que, entre as variáveis de projeto, a utilização do isolante térmico na 
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cobertura e sombreamento promoveram aumento significativo na inércia térmica das 

edificações e melhoria no seu desempenho térmico. 

Outro fator de grande importância é a atualização dos arquivos de dados 

climáticos, fundamentais para a veracidade dos resultados das simulações 

computacionais, que visam avaliar o desempenho térmico e energético de uma 

edificação.  
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