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RESUMO 

A engenharia civil tem como um de seus objetivos atender as necessidades de infraestrutura da 

sociedade. As consequências da degradação do meio ambiente no que diz respeito ao aumento 

da temperatura tem tornado cada vez mais necessária medidas para amplificar o conforto 

térmico em edificações. Os “altos” custos gerados por soluções convencionais ao conforto 

térmico em edifícios de grande escala já finalizados, criam uma brecha para a inovação na área, 

caracterizando a viabilidade de analisar o desempenho de uma fachada verde para melhorias na 

climatização de construções. 

Palavras-chaves: Fachada verde. Climatização. Conforto Térmico. 

 

INTRODUÇÃO 

A engenharia civil tem como um de seus objetivos atender as necessidades da população no 

que se diz respeito à infraestrutura da sociedade criando soluções para a resolução de problemas 

levando em conta o meio ambiente e a sustentabilidade. 

Com a intensa degradação do meio ambiente e as consequências que isso traz ao planeta, a 

construção civil sofreu uma mudança no que diz respeito a suas prioridades e adequações as 

novas necessidades surgidas ao longo dos anos. Uma das vertentes que mais precisou de 

adaptações foi a área de conforto térmico, que será tratada nesse projeto. 

A temperatura do planeta Terra tem subido todos os anos, devido principalmente à degradação 

do meio ambiente. Com o aumento da temperatura, o uso de ares-condicionados aumentou, e 

isto gera uma demanda de energia e infraestrutura que algumas construções mais antigas não 

possuem, pois geram um ônus inicial e corrente na disponibilização desses recursos que não 

são compatíveis com a estrutura dessas instituições. 

O conforto térmico é cada vez mais valorizado, causando impacto no mercado, principalmente 

depois das normas NBR 15575 e NBR 15220 (ABNT, 2013) entrarem em vigor. Essas normas 

ditam como as edificações devem se comportar referente ao conforto térmico, com isso há uma 

grande demanda de materiais que geram conforto térmico sem diminuir o design dessas 

edificações, com possíveis designs de grande beleza posterior. 

Portanto, em um estabelecimento, o conforto térmico pode ser restabelecido de diversas 

maneiras com a utilização de diferentes métodos e materiais, dando a possibilidade de 

adequarmos as necessidades de cada caso com a viabilidade que cada estrutura e condição 

econômica proporcionam. 



Tendo todas essas questões em pauta, esse projeto experimental visa elaborar uma maneira de 

melhorar o conforto térmico de ambientes internos, tendo como base o Campus do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase - UGB/FERP de Volta Redonda, buscando garantir uma solução 

estrutural, econômica, térmica e estética para sua aplicação. 

  

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é caracterizar as propriedades térmicas e o método que a vegetação 

será adequada na edificação, ao qual pode ser feita de diversos métodos. 

 

METODOLOGIA 

O método de pesquisa que será adotado quanto ao procedimento será a pesquisa experimental, 

com abordagens qualitativas e quantitativas. O material utilizado neste trabalho foi obtido 

através do plantio da vegetação em solo com húmus dentro de um recipiente constituído por 

PET (Figura 1.a). Para a análise do coeficiente térmico, as amostras foram colocadas em 

paralelo com uma estrutura de blocos de solo cimento (Figura 1.b) ao qual o seu coeficiente 

térmico fora analisado antes da colocação das PETs, a análise do coeficiente térmico será obtida 

através de um termômetro laser verificando a temperatura na face interna da edificação e na 

face externa da vegetação, após a obtenção destes dados será usada a equação de Fourrier para 

a obtenção dos coeficientes térmicos. 

A escolha da vegetação foi feita através de pesquisas bibliográficas as quais as 

vegetações perenes e que podem ser cultivadas em sol pleno foram mais adequadas para o uso 

na fachada verde. A pesquisa no site (JARDINEIRO.NET) revelou quatro vegetações: Flor-

Canhota – Scaevola Aemula (Figura 1.c), Hera – Hedera Helix (Figura 1.d), Jibóia – 

Epipremnum Pinnatum (Figura 1.e) e Russélia – Russelia Equisetiformis (Figura 1.f). Estas 

vegetações se enquadram nos objetivos do projeto, ao qual necessitem transpassar pelo 

recipiente de PET, terem raízes que não ultrapassem os limites do recipiente e se adequem ao 

clima que a região em questão possui. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As amostras foram obtidas de uma importante empresa produtora de chapas de aço laminado. 

Nas caracterizações metalográficas, as amostras foram cortadas, embutidas, lixadas, polidas, 

atacadas conforme para então serem observadas no Microscópio Ótico com ataque químico 

para verificar os constituintes, o tamanho de grão, e os eventuais defeitos. Para os ensaios 

mecânicos de tração as amostras foram cortadas em tesouras do tipo guilhotina, estampados 



nos moldes especificados pelas normas técnicas e posteriormente ensaiados em máquina de 

tração universal. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As figuras (Figura 1) abaixo representam a vegetação ao qual será inserida na estrutura de 

blocos, as vegetações em “c”, “d”, “e” e “f” são as vegetações que podem ser implantadas na 

fachada verde. 

  
a) Vegetação plantada na PET b) Estrutura de Blocos 

  
c) Flor-Canhota – Scaevola Aemula d) Hera – Hedera Helix 

  
e) Jibóia – Epipremnum Pinnatum f) Russélia – Russelia Equisetiformis 

Figura 1 – Vegetações e Estrutura de Blocos. 
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