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RESUMO 

Um bom projeto arquitetônico deve considerar o conforto do usuário, sendo que um dos 

principais fatores que dificultam na execução do mesmo é a posição de cada cômodo. Este 

problema é relevante, considerando a posição do sol em relação ao terreno, sendo que parte da 

edificação ficará posicionada com sua parede recebendo energia térmica no período da tarde, 

gerando desconforto no ambiente. Este fato é agravante em regiões em que as altas temperaturas 

são comuns quase o ano todo. A redução do fluxo de calor para dentro da residência se torna 

fundamental, minimizando a utilização de aparelhos que reduzem a temperatura.  A pesquisa 

tem como objetivo determinar uma melhor configuração para a alvenaria de vedação, avaliando 

sua eficiência térmica. Após os ensaios realizados, constatou-se que as paredes duplas com 

tijolos de 8 ou 9 furos, com ou sem EPS entre as camadas, melhoram de forma significativa o 

conforto térmico no interior das edificações. A configuração com reboco de 2cm em ambos os 

lados apresentou melhor custo x benefício. 

Palavras-chave: alvenaria de vedação, fluxo de calor, isolamento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

A good architectural design should regard the comfort of the user, since one of the main factors 

that hampers its execution is the position of each room. This problem is relevant, considering 

the position of the sun in relation to the terrain, since the building part will be positioned with 

its wall receiving thermal energy in the period of the afternoon, generating discomfort in the 

environment. This fact is aggravating in regions that high temperatures are common almost all 

year. Reducing the flow of heat into the home becomes essential, minimizing the use of 

equipments that decrease the temperature. The research aims to determine a better configuration 

for the mansory of the seal, evaluating it’s thermal efficiency. After the tests, it was verified 

that double walls with 8 or 9 hole-bricks, with or without EPS between the layers, significantly 

improve the thermal comfort inside the buildings. The configuration with 2 cm plaster on both 

sides showed better cost x benefit. 

 

Palavras-chave: Masonry sealing, Heat flow, tijolo, bloco, thermal insulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um projeto arquitetônico é uma das etapas mais importantes 

para a construção de uma edificação. É neste momento que o projetista deve considerar fatores 

importantes para o conforto do usuário, como iluminação, ventilação e localização dos 

cômodos, levando em consideração a posição do sol.  

Normalmente, recomenda-se que os ambientes onde as pessoas possam descansar 

devam ficar voltados para o local onde a parede recebe o sol da manhã, mantendo uma 

temperatura agradável durante todo o dia. Porém, muitas vezes isso não é possível, dependendo 

da quantidade de cômodos ou do tamanho e posição do terreno. 

Peralta (2006) destaca que a radiação solar é a variável principal que interfere 

diretamente na superfície exterior dos materiais. A escolha dos elementos que serão utilizados 

como revestimento e o tratamento superficial influem no comportamento térmico do edifício e 

auxiliam na redução da carga térmica. 

Considerando regiões onde as altas temperaturas são predominantes por quase 

todos os meses do ano, é necessário diminuir a quantidade de calor que irá ser transferido para 

dentro da edificação e manter o conforto térmico do local. Logo, a utilização de aparelhos que 

reduzem a temperatura, não podem ser a melhor forma de manter o ambiente agradável, pois 

aumentam o consumo de energia, sendo inviável numa sociedade em que a sustentabilidade 

deve prevalecer. 

Esta redução de calor pode ser obtida utilizando materiais com características que 

dificultem a transferência de calor, porém muitas vezes elevam muito o custo da obra, não sendo 

economicamente viável para a construção. 

Geralmente, a utilização de tijolos de maior espessura é uma solução adotada para 

todas as paredes externas da edificação, o que acaba também não apresentando resultados 

satisfatórios, pois em locais onde a alvenaria recebe pouca luz do sol, poderia utilizar menores 

dimensões, reduzindo o custo final. Outra possibilidade é a utilização de paredes duplas nas 

regiões que necessitam diminuir o fluxo de calor, mas é algo que na maioria das vezes o pedreiro 

faz porque viu em algum lugar ou ele acredita ser eficaz, sendo que normalmente esta solução 

não é descrita no projeto. 

Assim, a pesquisa avaliará a melhor configuração de tijolos cerâmicos com variação 

da espessura do revestimento baseada em argamassa e gesso, utilizando material encontrado na 

cidade de Teófilo Otoni – MG.  
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a eficiência térmica de materiais usados 

na alvenaria de vedação, determinando a melhor combinação entre os elementos para que 

possam diminuir o fluxo de calor da região externa para a interna de uma edificação, evitando 

o emprego de sistemas artificiais de redução de temperatura.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos foram traçados: 

 

 Caracterizar, em laboratório, através do método do regime regular a condutividade 

térmica dos materiais de construção envolvidos na produção de alvenarias de 

vedação; 

 Comparar as propriedades térmicas dos materiais utilizados com os valores 

encontrados na literatura;   

 Verificar a eficiência da combinação dos materiais para reduzir o fluxo de calor; 

 Realizar avaliação econômica das configurações de paredes. 

 

1.3 Justificativa 

Na sociedade atual, o uso de práticas sustentáveis vêm tomando destaque em todos 

os meios. A redução de desperdício e o emprego de materiais que agridam menos o meio 

ambiente, seja na sua produção, como na utilização, diminuição do consumo de água e de 

energia elétrica fazem parte desta nova realidade. 

Outro ponto de destaque é o surgimento de novas tecnologias e novas técnicas que 

melhorem o desempenho da construção e busquem maximizar os lucros, reduzindo a maior 

parcela possível de trabalho. 

A utilização de mecanismos construtivos para adequar este novo conceito é 

fundamental para que o usuário não diminua seu conforto em meio a estas alterações. Sendo 
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assim, a tentativa de aumentar o conforto térmico dos cômodos é importante, pois está se 

tornando comum a utilização de aparelhos de redução de temperatura. 

Diante de tantas evidências, torna-se relevante um estudo sobre materiais para 

diminuir a transferência de calor entre o meio externo e interno das edificações, principalmente 

em regiões em que grande parte do ano as temperaturas atinjam valores elevados. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Esta pesquisa foi estruturada em três etapas, sendo dividida em capítulos. Na fase 

inicial foi realizado uma revisão bibliográfica baseada em livros, teses e dissertações, nacionais 

e internacionais, retiradas dos principais repositórios, obtendo informações relevantes para o 

estudo. Na segunda parte, realizou-se ensaios de laboratório baseados nas informações 

coletadas na fase anterior, todos realizados nos laboratórios da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. Por fim, foi feito uma análise dos resultados obtidos, 

realizando discussões sobre os mesmos.  

Todas as etapas foram sintetizadas e descritas em cinco capítulos. 

No capítulo um, são apresentadas as informações iniciais, com informações 

relevantes, destacando os objetivos gerais e específicos, a justificativa do trabalho e 

apresentando a estrutura da pesquisa. 

O segundo capítulo mostra a revisão bibliográfica, fundamentando todo o trabalho, 

apresentando informações importantes para a análise térmica dos materiais, como os processos 

de transferência de calor, principais propriedades e informações relacionadas às normas 

técnicas. 

O capítulo três descreve a metodologia escolhida na pesquisa, apontando os 

materiais utilizados, a montagem do equipamento para os ensaios de laboratório e todas as 

etapas de execução dos testes, apresentando dados relevantes para o texto, explicando também 

através de um acervo de imagens. 

No capítulo quatro os resultados são expostos utilizando tabelas, quadros e gráficos 

de forma a facilitar a análise e a discussão, apresentando os dados mais satisfatórios na redução 

do fluxo de calor, enfatizando as melhores configurações para a alvenaria de vedação, 

destacando aquelas que apresentam menores custos para sua execução. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais, analisando se os objetivos 

foram alcançados, apresentando pontos relevantes da pesquisa, destacando a importância dos 
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resultados e apresentando sugestões para uma possível continuidade do trabalho e outras 

pesquisas baseadas no tema.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Calor 

A sensação estranha de incomodo, a indisposição para prática de atividades, a 

transpiração excessiva, entre outros efeitos, podem ser frutos de elevadas temperaturas no local 

em que a pessoa se encontra. 

Sendo assim, uma simples palavra acaba sendo repetidamente mencionada por estes 

usuários do ambiente: “calor”. 

Araújo (1992) explica que quando dois corpos tiverem temperaturas distintas ou em 

um mesmo elemento ocorrer um gradiente de temperatura, gerará uma transferência de energia 

de uma região para outra de menor agitação térmica. Este processo denomina-se transferência 

de calor. 

Complementando, Figueiredo (2006) afirma que ocorrerá, após a troca de calor, 

uma alteração da temperatura dos corpos, onde tentarão se estabilizar com valores similares. 

Quando ocorre, pode-se afirmar que os sistemas estão em equilíbrio térmico. 

Peralta (2006) faz a seguinte afirmação sobre o calor: “Ele é uma grandeza que pode 

ser caracterizada por um valor quantitativo, direção e sentido vetorial.” Assim, sua análise não 

deve ser restrita a apenas um número, é necessário considerar outros fatores. 

Na construção civil, quando surge a palavra calor, é necessário considerar o fluxo 

em alvenarias, que é composta por uma combinação de elementos distintos, onde a superfície 

tende a ter um alto grau de porosidade, levando em consideração todos os componentes para a 

eficiente execução da parede e perfeito acabamento.  

Esta porosidade deve ser considerada, como afirma Stolf (1972), destacando que 

em um corpo homogêneo, o fluxo de calor é constante nas três direções. Em contrapartida no 

meio poroso, a compactação do produto, o teor de água, a geometria das partículas, a 

composição, a temperatura, a densidade e a porosidade influenciam na quantidade de calor 

transferido por unidade de área, acarretando uma influência nas propriedades térmicas do 

material. 

Assim, estes fatores devem ser considerados em uma análise detalhada de 

transferência de calor. 
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2.2 Transferência de Calor 

A transferência de calor entre corpos pode ocorrer através de três modos: condução, 

convecção e radiação. 

Porém, os processos de troca de calor dificilmente ocorrem separadamente, no 

mínimo acontecem dois fenômenos simultâneos. 

Em relação a uma edificação, as trocas ocorrem ou pela radiação emitida pelo sol 

ou por diferença de temperaturas entre o meio e a mesma.  

Incropera e Dewitt (1990), definem a condução como a transferência de calor por 

difusão devido a um gradiente de temperatura, sendo que por este motivo ocorre o transporte 

de energia de um meio para outro. A convecção ocorre entre a superfície e um fluido em 

movimento sobre a mesma, ocorrendo uma transferência de energia. A radiação é a taxa de 

liberação de energia pela matéria. Os processos de transferência de calor em alvenaria estão 

representados na figura 1. 

 

Figura 1 -  Transferência de calor atuantes em alvenaria. 

 

Fonte: MICHELENA, 2010. 

 

A figura 1 apresenta uma variação de temperatura entre o meio externo e interno, 

ocorrendo um fluxo. Quando a parede recebe a energia térmica através da convecção e radiação 

acontece um aumento da agitação das partículas, sendo que o mesmo é transferido por meio de 

condução para o ambiente condicionado, onde o calor é transferido na parte final por meio de 

radiação e convecção.  
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2.2.1 Condução 

Dentre todos os processos de transferência de calor, a condução é o único que 

acontece em meios sólidos, sendo que ocorre a troca de energia de molécula a molécula, onde 

a que tiver o maior grau de agitação conduzirá energia para a vizinhança, mudando a agitação 

da próxima, transferindo para outra e assim sucessivamente até ocorrer a migração ao longo do 

material. 

É possível encontrar um valor referente a quantidade de calor que é trocado por 

corpos através da condução. As equações que quantificam as taxas de transferência calculam a 

quantidade de energia por unidade de tempo. Sendo assim, utiliza-se a Lei de Fourier.  

Desenvolvida em 1822 por J. J. Fourier, a equação que leva o nome do seu criador, 

surgiu a partir de evidências experimentais, conseguindo traduzir em fórmulas e equações, a 

fundamentação científica da troca de calor por condução. 

Lienhard IV e Lienharrd V (2005) definem a Lei de Fourier como sendo o fluxo de 

calor, q”, resultante da condução de energia térmica, sendo proporcional à magnitude do 

gradiente de temperatura, com sinal oposto, o que justifica, pois a transferência de energia 

ocorre no sentido da redução da agitação térmica. A equação 2.1 representa este fluxo. 

 

𝑞" =  −𝑘. (
𝑑𝑇

𝑑𝑥
)                                                                                                                          (2.1)              

 

Sendo que o diferencial  
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  é o gradiente de temperatura na direção do fluxo de 

calor, onde T representa a temperatura, x a espessura do material e k a condutividade térmica 

do mesmo, que exprime a capacidade de condução de calor. 

A figura 2 representa a transferência de calor. Considerando dois materiais distintos 

em contato e uma energia liberada por uma fonte, vindo da esquerda, os elementos tendem a 

sofrer variação de temperatura, onde o fluxo de energia térmica depende dos seus coeficientes 

de condutividade, da temperatura inicial dos mesmos, que no caso considera-se como a mesma, 

devido ao isolamento de ambos e da espessura de cada um. 
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Figura 2 - Representação da Lei de Fourier. 

 

Fonte: INCROPERA,1998. 

 

A equação é a forma unidirecional da Lei de Fourier e destaca-se também que o 

fluxo de calor é uma grandeza vetorial. 

Considerando o espaço tridimensional, a condução é representada pela equação 2.2. 

 

𝑞" =  − 𝑘. �⃗� 𝑇                                                                                                                        (2.2) 

 

Sendo que ∇⃗⃗ , representa o operador gradiente, ou seja, ∇⃗⃗  =  {𝜕𝑥, 𝜕𝑦, 𝜕𝑧}𝑇 em 

coordenadas cartesianas. 

Assim, o fluxo de calor pode ser calculado pela equação 2.3. 

 

𝑞" =  − 𝑘 (𝑖̂
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 + 𝑗̂

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 + 𝑗̂

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)                                                                                           (2.3) 

 

Onde x, y e z são coordenadas do sistema do eixo de referências e 𝑖̂, 𝑗̂, �̂� são versores 

unitários do sistema. 

A condução também pode acontecer em   A análise deste comportamento é 

complexo e engloba variáveis de difícil determinação, o que justifica o estudo do 

comportamento térmico em regime estacionário. 

 

2.2.2 Convecção 

Em um meio fluido, o fenômeno de transferência de calor que ocorre com maior 

frequência é a convecção, o que não descarta o acontecimento de condução e radiação. Ocorre 

então um aumento na agitação das moléculas e ele sofre uma expansão. Sendo assim, as 

moléculas expandidas são menos densas em relação as que a cercam e o empuxo as fazem subir, 
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deixando um espaço na parte inferior que é ocupado por aquelas com temperatura maior. Este 

processo pode continuar indefinidamente. Poderia ocorrer também o efeito contrário, caso o 

local do contato tivesse temperatura inferior. 

Entretanto, o processo de determinação analítico da convecção é difícil, pois 

depende de numerosas propriedades do fluido como o calor específico, densidade, viscosidade, 

entre outras, tendo que ser considerada a geometria da superfície de estudo.  

Silva (2007) afirma que a transferência de calor por convecção pode ser classificada 

em natural ou forçada, de acordo com o escoamento do fluido. A primeira ocorre devido a 

diferença da densidade, gerada pelos gradientes de temperatura. Quando há um meio externo 

atuando, induzindo o movimento de massa, ela é definida como forçada. 

A equação 2.4 é utilizada para a caracterização da convecção, sendo denominada 

de Lei de Newton do arrefecimento. 

 

𝑞"  =  ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 . (𝑇𝑠  −  𝑇∞)                                                                                                       (2.4) 

 

Onde q” é o fluxo de calor, hconv o coeficiente de convecção que depende da 

geometria da superfície em contato com o fluido, das propriedades e da velocidade, Ts a 

temperatura da superfície e T∞ a temperatura do fluido em zona não perturbada pela superfície. 

 

2.2.3 Radiação 

Incropera et. al. (2001) associa a radiação térmica com a taxa na qual a energia é 

emitida pela matéria por consequência de uma temperatura não-nula. Esta emissão está 

relacionada à parcela liberada como resultado de vibrações ou transições dos inúmeros elétrons 

que constituem a mesma. O movimento oscilatório permanece devido a energia interna e, 

consequentemente pela temperatura da mesma. 

Um objeto pode absorver, refletir ou transmitir a radiação térmica que trafega em 

um meio qualquer e incide no mesmo.  Sendo assim, a equação 2.5 relaciona a emissividade 

(ε), refletividade (𝜌1) e transmissibilidade (τ) como partes que representam as frações de 

radiação que são absorvidas e devolvidas para o meio pelo corpo (WANG, 1998).  

 

𝜀 +  𝜌1  +  𝜏 =  1                                                                                                                   (2.5) 
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Todos os três fatores citados dependem da temperatura, do comprimento de onda e 

das propriedades da superfície. 

A Lei de Stefan-Boltzmann caracteriza a taxa de emissão de radiação por unidade 

de área, sendo denominada radiância, conforme a equação 2.6. 

 

𝐸 =  𝜀. 𝜎. 𝑇𝑠
4                                                                                                                           (2.6) 

 

Onde: 

E = Radiância de um corpo; 

ε = Emissividade; 

σ = Constante de Stefan-Boltzmann; 

Ts = Temperatuda da superfície. 

 

2.3 Propriedades Térmicas dos Materiais 

Para a avaliação térmica de paredes com materiais distintos é necessário identificar 

algumas propriedades físicas para conseguir definir uma melhor configuração e os principais 

componentes para o isolamento. A ABNT NBR 15220 - 2: 2005 estabelece os procedimentos 

de cálculo das principais características utilizadas na avaliação térmica do estudo em questão, 

como a resistência térmica, transmitância e capacidade térmica, componentes, entre outros.  

 

2.3.1 Calor específico 

A ABNT NBR 15220 - 2: 2005 define calor específico como sendo a quantidade 

de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura de um sistema em relação a massa 

unitária do material, conforme equação 2.7. 

 

𝑐 =  
𝑄

𝑚.∆𝑇
                                                                                                                               (2.7) 

 

Sendo que: 

c = calor específico; 

m = massa do corpo; 

Q = quantidade de calor trocado; 
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ΔT = variação de temperatura. 

 

É importante destacar a importância desta grandeza, pois corpos com maior calor 

específico necessitam de maior quantidade de energia para variar sua temperatura, ou seja, são 

melhores isolantes. 

A ABNT NBR 15575 - 4: 2013 apresenta os valores mínimos admissíveis para a 

capacidade térmica das paredes externas em relação as zonas bioclimáticas brasileiras, 

apresentadas na ABNT NBR 15220 - 2: 2005, conforme quadro 1. Estas zonas surgiram ao 

mapear o território brasileiro. Elas estão relacionadas com as características climáticas das 

diversas áreas do país. Assim, pode-se obter o clima de cada cidade e definir estratégias 

construtivas bioclimáticas para o local onde será construída a edificação, como por exemplo 

determinar aberturas para ventilação natural, tipos de cobertura, paredes e piso, entre outras.  

Entretanto, a capacidade térmica mínima, apresentada no quadro deve ser respeitada. 

 

Quadro 1 -  Capacidade térmica de paredes externas. 

CAPACIDADE TÉRMICA (CT) 

(kJ/m²).K 

Zona 8 Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Sem exigência ≥ 130 

Fonte: ABNT NBR 15575 – 4, 2013, p. 25. 

 

2.3.2 Condutividade térmica  

A condutividade térmica, representada pela letra K, significa a característica física 

de um material que permite a passagem de calor com maior ou menor facilidade. Este valor 

muda de acordo com algumas propriedades, bem como a densidade, porosidade, umidade e 

temperatura (RODRIGUES, 1998).  

A figura 3 apresenta a influência da temperatura na condutividade térmica, sendo 

apresentado os valores do aço. 
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Figura 3 - Gráfico de temperatura x condutividade térmica. 

 

Fonte: ABNT NBR 14323, 2013, p. 85. 

 

A condutividade térmica nos materiais sólidos é maior do que nos líquidos e nos 

gases, sendo justificado pela diferença nos espaços entre as moléculas. 

 

2.3.3 Resistência térmica 

Rivero (1986), define a resistência térmica como o valor que expressa a dificuldade 

que o material oferece à passagem de calor. 

Além da resistência é importante destacar também a transmitância térmica. 

Lamberts et al. (2010), definem o coeficiente global de transferência de calor ou transmitância 

térmica, como sendo o inverso da resistência térmica total. Logo, o somatório do conjunto de 

resistências térmicas correspondentes às camadas de um componente, incluindo as internas e 

externas. Este valor indica a capacidade de conduzir com mais facilidade ou dificuldade o calor 

por unidade de área, tendo um gradiente de temperatura. 

O quadro 2 apresenta algumas definições de diferentes tipos de resistência térmica 

e a transmitância térmica, com suas respectivas unidades. 
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Quadro 2 - Definições. 

GRANDEZA DEFINIÇÃO SÍMBOLO UNIDADE 

 

Resistência térmica de 

elementos e 

componentes 

Quociente da diferença de temperatura 

verificada entre as superfícies de um 

elemento ou componente construtivo pela 

densidade de fluxo de calor, em regime 

estacionário. 

 

 

 

R 

 

 

(m².K)/W 

 

Resistência superficial 

interna 

Resistência térmica da camada de ar 

adjacente à superfície interna de um 

componente que transfere calor por 

radiação e/ou convecção. 

 

 

Rsi 

 

(m².K)/W 

 

Resistência superficial 

externa 

Resistência térmica da camada de ar 

adjacente à superfície externa de um 

componente que transfere calor por 

radiação e/ou convecção. 

 

 

Rse 

 

(m².K)/W 

 

Resistência térmica total 

Somatório do conjunto de resistências 

térmicas correspondentes às camadas de 

um elemento ou componente, incluindo as 

resistências superficiais interna e externa. 

 

 

RT 

 

(m².K)/W 

Transmitância térmica ou 

Coeficiente global de 

transferência de calor 

 

Inverso da resistência térmica total. 

 

U 

 

W/(m².K) 

Fonte: ABNT NBR 15220 – 1, 2005, p. 2. 

 

A resistência térmica (R) pode ser calculada através do quociente entre o gradiente 

térmico (ΔT) e o fluxo de calor em regime estacionário (q”), conforme equação 2.7. 

 

𝑅 =
∆𝑇

𝑞"
                                                                                                                                    (2.7) 

 

Considerando uma parede composta por n camadas de materiais distintos, a relação 

entre resistência térmica e transmitância térmica é dada pela equação 2.8: 

 

𝑅𝑇  =  
1

𝑈
 =  𝑅𝑠𝑒  +  ∑

𝑒𝑖

𝑘𝑖
 +  𝑅𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1                                                                                        (2.8) 
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Sendo: 

RT = resistência térmica total; 

U = transmitância térmica; 

Rse = resistência superficial externa; 

Rsi = resistência superficial interna; 

e = espessura da camada do material; 

k = condutividade térmica do material. 

 

A figura 4 apresenta os valores das resistências térmicas das camadas de ar internas 

e externas dos tijolos e blocos, recomendadas pela norma. 

 

Figura 4 - Quadro com resistências térmicas interna e externa. 

 

Fonte: ABNT NBR 15220 – 2, 2005, p. 7. 

  

2.3.4 Difusividade térmica  

Segundo a ABNT NBR 15220 – 1: 2005, difusividade térmica (equação 2.9) é o 

quociente entre a condutividade térmica do material e sua capacidade de armazenar energia. 

 

𝛼 =  
𝑘

𝜌.𝑐
                                                                                                                                (2.9) 

 

Onde: 

α = difusividade térmica; 

k = condutividade térmica; 

ρ = massa específica; 

c = calor específico do material. 

 

De um modo geral, esta grandeza está relacionada com a rapidez com que o objeto 

se ajusta em relação a temperatura à sua volta. Considerando o material sendo utilizado para 
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fins de vedação, quanto menor a difusividade, maior será o tempo para transferir a energia do 

meio externo para o interno ou vice e versa. 

 

2.3.5 Inércia térmica 

Jorge (2011) explica o significado de inércia térmica e apresenta sua importância 

na avaliação térmica de uma edificação: 

 

“Um edifício como sistema térmico tem a capacidade de captar e armazenar energia 

térmica através da função da inércia térmica dos elementos construtivos. A velocidade 

de absorção e a quantidade de energia absorvida determina a inércia térmica de um 

edifício. Ela assume particular relevância no comportamento global do edifício. A 

energia acumulada pode ser orientada de forma a melhorar significativamente as 

condições de conforto térmico, propiciando uma menor amplitude de variação da 

temperatura interior.” 

 

Resumindo, a inércia térmica indica a capacidade de um corpo em armazenar e 

dissipar calor. 

Beall (1997) afirma que a espessura, densidade, calor específico e condutibilidade 

do material da alvenaria influenciam na inércia térmica da mesma. 

 

2.4 Desempenho Térmico de Edificações 

As edificações necessitam ter um desempenho satisfatório em relação ao calor 

trocado com o meio externo. Esta situação influencia diretamente na qualidade de vida do 

usuário do edifício. 

 

2.4.1 Normas de Desempenho Térmico 

As normas tem como objetivo estabelecer soluções, por acordo das partes 

interessadas, com temas repetitivos, sendo assim uma ferramenta poderosa, simplificando o 

processo de desenvolvimento referente ao assunto desejado. 
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2.4.1.1 ABNT NBR 15220: 2005 

Segundo Giglio (2005), a norma técnica de desempenho térmico de edificações 

(ABNT NBR 15220: 2005), que está em vigor desde 30 de maio de 2005, foi derivada do 

Projeto de Norma da ABNT do ano de 1998, ligado à comissão de estudos (CE-02:135.07) do 

Comitê Brasileiro da Construção Civil (CB-02) da associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

A norma de desempenho térmico de edificações foi subdividida em cinco partes: 

 

 Parte 1 – Definições, símbolos e unidades; 

 Parte 2 – Método de cálculo de transmitância térmica, da capacidade térmica, do 

atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações; 

 Parte 3 – Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para 

habitações unifamiliares de interesse social; 

 Parte 4 – Medição de resistência térmica e da condutividade térmica pelo 

princípio da placa quente protegida; 

 Parte 5 – Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método 

fluximétrico. 

 

A parte 1 informa as unidades das grandezas relacionadas ao tema. A segunda 

apresenta alguns métodos de cálculo para avaliação dos materiais e combinação dos mesmos e 

mostra em seu anexo alguns exemplo de cálculo. A terceira, apresenta informações para o 

estabelecimento de estratégias de condicionamento térmico e suas condições de contorno e lista 

também as propriedades térmicas de alguns materiais. A parte 4 e 5 apresentam métodos que 

não serão utilizados para esta análise. 

 

2.4.1.2 ABNT NBR 15575: 2013 

A ABNT 15575: 2013, em suas partes, apresenta requisitos mínimos de 

desempenho, vida útil e garantia para os elementos que compõem uma edificação. Ela é dividida 

em seis partes: 

 

1. Requisitos gerais; 
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2. Sistemas estruturais; 

3. Sistemas de pisos; 

4. Sistemas de vedações verticais internas e externas; 

5. Sistemas de cobertura; 

6. Sistemas hidrossanitários. 

 

A norma apresenta três métodos de avaliação de desempenho térmico: 

 

 Método 1: Consiste em um processo simplificado, onde verifica-se o 

atendimento aos requisitos e critérios para as fachadas e coberturas. Porém, se a 

edificação não atingir resultado satisfatório, utiliza-se um dos outros dois 

procedimentos. Estes valores para análise são baseados nas propriedades de 

transmitância térmica e capacidade térmica, áreas para aberturas de ventilação e 

sombreamento. Contudo, deve-se ressaltar que estes aspectos são relacionados às 

fachadas; 

 Método 2: Consiste em um processo de simulação computacional, avaliando o 

desempenho a partir dos dias típicos de verão e inverno, utilizando dados climáticos 

da cidade onde se encontra a edificação; 

 Método 3: Consiste em um processo de medição, onde dados são retirados da 

edificação ou de protótipos construídos. Estas informações são analisadas, tomando 

como base o método 2 para a verificação da eficiência da mesma. 

 

2.4.2 Avaliação do desempenho térmico das edificações 

As edificações de um modo geral devem permitir que o usuário tenha o máximo de 

conforto, permanecendo durante todo o dia com temperaturas satisfatórias aos usuários. 

As alvenarias de vedação então fazem este papel de isolamento, recebendo calor do 

meio externo através do sol ou outras fontes de calor, sendo que a convecção e a radiação são 

os meios preponderantes nesta etapa. A alvenaria transfere o calor para o interior do edifício 

através da condução, onde ocorre um aumento de temperatura. Entretanto, no caso dos tijolos 

ou blocos furados ocorre também a convecção e irradiação na parte vazada dos mesmos, mas 

com valor bem inferior em relação ao outro processo. E por fim, a parede transfere o calor para 
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o meio interno através de radiação (maior parte) e convecção, conforme apresentado na figura 

5. 

 

Figura 5 - Transferência de calor do meio externo para o interior da edificação. 

 

Fonte: HALLIDAY, 2012. Adaptado. 

 

Porém, cada cidade atinge temperaturas máximas anuais diferentes, sendo 

fundamentais para a análise do conforto térmico. Estes valores são indicadas na ABNT NBR 

15575 - 1: 2013, relacionando com as zonas bioclimáticas citadas na ABNT NBR 15220 - 3: 

2005. 

A tabela 1 apresenta as temperaturas de algumas cidades brasileiras em dias típicos 

de verão. Destaca-se a cidade de Teresina, em que a temperatura máxima diária, dentre as 

capitais, é a que apresenta maior valor e a cidade de Goiânia, onde a amplitude diária é superior 

às demais. 

 

Tabela 1 -  Dados de dias típicos de verão de algumas cidades brasileiras. 

CIDADE TEMPERATURA 

MÁXIMA DIÁRIA (°C) 

AMPLITUDE DIÁRIA DE 

TEMPERATURA (°C) 

RADIAÇÃO SOLAR 

(Wh/m²) 

Belo Horizonte 32 10,3 4641 

Brasília 31,2 12,5 4625 

Goiânia 34,6 13,4 4455 

Rio de Janeiro 35,1 6,4 5722 

São Paulo 31,9 9,2 5180 

Teresina 37,9 13,2 5448 

Fonte: ABNT NBR 15575 – 1, 2013, p. 35. 
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Para fazer uma avalição do desempenho da edificação relacionada ao conforto 

térmico, a ABNT NBR 15575 – 1: 2013, apresenta os critérios que relacionam a temperatura 

máxima no verão, a zona bioclimatica, ilustrada na figura 6 e separada por níveis: mínimo de 

conforto (M), intermediário (I) e superior (S), conforme o quadro 3. 

 

Figura 6 -  Zoneamento bioclimático brasileiro. 

 

Fonte: ABNT NBR 15220 – 3: 2005, p. 3. 

 

Quadro 3 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão. 

Nível de desempenho 
Critério 

Zona 1 a 7 Zona 8 

M 𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤  𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 

I 𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤ (𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  −  2°𝐶) 𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤ (𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  −  1°𝐶) 

S 𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤ (𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  −  4°𝐶) 𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 ≤ (𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  −  2°𝐶) e  

𝑇𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ (𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  +  1°𝐶) 

Ti,max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus centígrados; 

Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus centígrados; 

Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus centígrados; 

Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus centígrados. 

NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3. 

Fonte: ABNT NBR 15575 – 1, 2013, p. 49. 
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A ABNT NBR 15220 - 3: 2005 lista 330 cidades com suas respectivas zonas 

bioclimáticas, tomando como exemplo Belo Horizonte e Diamantina, zona 3, Governador 

Valadares e Teófilo Otoni, zona 5. 

Brito et al. (2012) fizeram uma análise de dados necessários para as simulações 

indicadas pela norma. Os resultados obtidos indicaram que a amplitude diária da temperatura 

do ar e a radiação solar total global são fatores que devem ser obrigatoriamente considerados. 

Entretanto, a norma permite que as cidades que não são contempladas pela mesma, devem 

utilizar valores da capital mais próxima dentro da mesma zona bioclimática. Porém, ela não 

informa os critérios para definir a semelhança entre os climas de cidades distintas e nem o 

procedimento para estabelecer os dias típicos a partir dos dados disponíveis. 

 

2.5 Alvenaria 

Nas edificações, sejam de concreto armado, protendido ou executados com 

estruturas metálicas, as alvenarias tem função de vedar e separar os ambientes. Entretanto, as 

mesmas podem também ter função de suportar e transmitir cargas, denominadas de alvenaria 

estrutural. 

As paredes de alvenaria são compostas de unidades de tijolos ou blocos e por juntas 

de argamassa. 

 

2.5.1 Alvenarias de vedação 

Ao transitar pelo país é muito comum as pessoas passarem por obras em andamento, 

visualizando paredes de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto envolvendo toda a edificação. 

Esta realidade não está limitada apenas ao Brasil, sendo que em todo o planeta 

utilizam-se estes materiais, para isolarem as residências ou industrias do meio externo e separar 

ambientes. É denominado de alvenaria de vedação este fechamento, conforme figura 7. 

Alvenaria de vedação é aquela construída com o objetivo de suportar seu peso 

próprio e também proteger a edificação de ações prejudiciais externas, como chuva, vento, entre 

outras, além de separar os ambientes internos (SILVA, 2006). 

Entretanto, em várias cidades do Brasil, principalmente no interior, assim como em 

outros países onde a tecnologia é pouco utilizada para a construção civil, as alvenarias acabam 

suportando cargas de outros elementos, mesmo não sendo dimensionadas para este fim.  
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Figura 7 -  Alvenaria de vedação. 

 

 

2.5.1.1 Sistema de revestimento 

O revestimento em uma alvenaria de vedação tem a função de proteção do material 

utilizado, evitando que sejam atacados por intempéries, além de auxiliar no acabamento do 

mesmo. 

Azeredo (2007) utiliza uma comparação entre as camadas de um piso e de uma 

parede para definir o sistema de revestimento. O primeiro é composto por: laje, contra piso, 

argamassa colante, cerâmica e material para rejuntamento, já o segundo tem como camadas: 

alvenaria, emboço, argamassa colante, cerâmica e material para rejuntamento. 

A execução do sistema de revestimento deve ser realizado em duas etapas, onde a 

inicial é a preparação da base, composta por chapisco, emboço e reboco (Figura 8), logo após, 

aplica-se a camada final utilizando tinta, cerâmica, azulejo, entre outros materiais, tendo função 

decorativa e de proteção (ANTUNES, 2005). 
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Figura 8 - Camadas do revestimento. 

 

 

O quadro 5 apresenta as definições das camadas de revestimento. 

 

Quadro 4 - Definições das camadas. 

 

Chapisco 

Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de 

uniformizar a superfície quanto a absorção e melhorar a aderência do revestimento. 

 

 

Emboço 

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície da base ou chapisco, 

propiciando uma superfície que permita receber outra camada, de reboco, de revestimento 

decorativo, ou que se constitua no acabamento final. 

 

Reboco Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço, propiciando uma superfície 

que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento final. 

Fonte: ABNT NBR 13529, 2013, p. 2. 

 

Após a escolha do tipo de argamassa que será usada como emboço é necessário 

escolher o traço (mistura entre os materiais constituintes) a ser empregado. A utilização em 

peso determina uma maior segurança quanto a qualidade da combinação a ser desenvolvida e 

facilita no cálculo do consumo do material. Porém, em obras, o quantitativo é medido em 

volume, principalmente por não ter aparelhos para esta medição no canteiro, desconsiderando 

também o teor de umidade da areia, que deve preferencialmente estar seca. 

O traço a ser utilizado é apresentado nas normas técnicas: 
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“A argamassa para o chapisco deve ter o traço em volumes de 1:3 de cimento portland 

e areia grossa úmida, e a argamassa para o emboço deve ter o traço em volumes 

aparentes variando de 1:1/2:5 a 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média úmida.” 

ABNT NBR 13755: 1997. 

 

Atualmente, com a utilização de argamassas industrializadas, o emboço faz também 

o papel do reboco, não distinguindo na execução. 

 

2.6 Desempenho Térmico das Alvenarias de Vedação 

Durante o dia, a intensidade de calor emitida pelo sol varia de acordo com o horário. 

Este valor depende da localização geográfica da edificação, condições climáticas do dia, ângulo 

de incidência dos raios solares e pela composição da atmosfera. 

Considerando as alvenarias de vedação feitas com tijolos cerâmicos vazados e 

blocos furados de concreto, é necessário observar que eles dificultam a troca de calor entre os 

meios externos e interno da edificação, transferindo energia por meio da condução e irradiação, 

mas permitindo uma convecção na região onde o ar ocupa. 

Kruger et al. (2004) destacam a importância de verificar a eficiência dos materiais 

de vedação: 

 

“Avaliar o desempenho térmico de um material de vedação é verificar se as 

condições que ele proporciona atendem ou não a um conjunto pré-fixado de 

exigências do usuário. Estas condições internas são o resultado de decisões de 

projeto - variáveis controláveis – interagindo com as variáveis climáticas do local 

- variáveis não controláveis.” 

 

Esta avaliação de desempenho está diretamente ligada a temperatura interna do 

ambiente em que esta alvenaria está vedando. De um modo geral, o material ou a combinação 

dos mesmos que, dentro de todos os processo de transferência de calor, atingirem temperaturas 

menores, serão mais eficientes.  

Entretanto, a dificuldade em execução, o custo final e a disponibilidade dos 

materiais são fatores relevantes a esta eficiência, pois não é viável reduzir a temperatura interna 

do ambiente utilizando um elemento de difícil aquisição por meio do usuário. 
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2.7 Isolantes Térmicos 

Isolante térmico é um material que dificulta a passagem de calor por condução ou 

radiação, dificultando o equilíbrio térmico entre os meios. Utiliza-se em todo o planeta para 

manter a temperatura de um corpo, seja em edificações, em líquidos ou até mesmo como 

vestimentas, entre inúmeras outras finalidades. Eles são caracterizados por alta resistência 

térmica e pequena emissividade. 

A eficiência deste material para isolamento de edifícios está relacionada a sua 

adaptabilidade a região. Assim, é comum a utilização de determinado material em um local, 

que em outro pode não ser, sendo até mesmo raro, embora do ponto de vista científico, um 

material pode ser substituído por outro, mantendo as mesmas características, desde que tenham 

propriedades físicas similares (PAPADOPOULOS, 2005).  

Existem vários critérios para classificar um isolante térmico. Segundo a natureza, 

eles podem ser classificados em mineral, sintética, vegetal e animal (SILVA, 1996). O quadro 

6 apresenta alguns tipos de materiais isolantes conforme sua classificação.  

 

Quadro 5 - Materiais isolantes e suas classificações. 

CLASSIFICAÇÃO MATERIAIS 

Mineral 

 Lã de rocha; 

 Lã de vidro; 

 Argila expandida. 

 

 

 

Sintética 

 Poliestirenos; 

 Poliuretano. 

 

 

 

Vegetal 

 Lã de madeira; 

 Lã de Coco;  

 Fibra de madeira; 

 Cortiça; 

 Palha. 

 

 

 

Animal 
 Lã de ovelha; 

 Penas de pato. 

Fonte: SILVA, 2013, p. 6. 
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3. METODOLOGIA 

Neste trabalho, utilizou-se uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica e 

experimental. Gil (2002) indica que para este tipo de trabalho, determina-se um objeto de 

estudo, seleciona as variáveis que são capazes de influenciá-lo e define as formas de controle e 

de observação dos efeitos que elas possam produzir no objeto. 

Ao desenvolver a fundamentação teórica, vários estudos sobre fluxo de calor foram 

encontrados, entretanto a análise do melhor tipo de material ou combinações deles, 

relacionando isolamento, facilidade em execução e viabilidade econômica ainda são escassos. 

É necessário ressaltar também que foi encontrada uma quantidade limitada de material sobre a 

utilização de tijolos cerâmicos vazados relacionados com eficiência térmica, principalmente no 

Brasil. Assim, optou-se pela avalição do desempenho térmico utilizando um recipiente isolante 

com várias combinações de materiais de vedações. Logo, o método de pesquisa foi conduzido 

por experimentos, tendo como estratégia a resposta térmica em função da mudança das 

alvenarias e seus enchimentos. 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: a primeira consistiu em fazer um 

levantamento bibliográfico, buscando informações relevantes, utilizando como fontes 

principais, livros, dissertações e teses, nacionais e internacionais. Esta, durou por todo o 

desenvolvimento do trabalho. A segunda parte consistiu em desenvolver o aparato experimental 

para obter a variação de temperatura nos diversos tipos de paredes. Na terceira fase, foram 

realizados os experimentos e analise dos resultados obtidos, verificando os melhores materiais 

e combinações dos mesmos. Por fim, na quarta, um estudo de viabilidade de execução, tendo 

como principal foco o custo, foi realizado. 

 

3.1. Desenvolvimento do Protótipo 

Para realização das análises foi necessário desenvolver um recipiente isolante, com 

o objetivo de impedir ao máximo a troca de calor do meio interno com o externo. Este, foi 

utilizado para estudo de várias tipos de alvenarias de vedação utilizando tijolos cerâmicos. 

Foi desenvolvido uma caixa com dimensões internas 38cm x 73cm x 19cm, 

utilizando MDF (Medium Density Fiberboard – Fibra de Média Densidade) e Lã de Vidro, 

sendo apresentado na figura 9. A escolha das dimensões foi baseada nas dimensões dos tijolos 

produzidos na região. 
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Figura 9 - Caixa térmica. 

 
 

A lã de vidro, material utilizado na parte interna da caixa, era muito utilizada como 

isolante térmico em geladeiras antigas, sendo substituída atualmente pelo EPS (Poliestireno 

expandido). A tabela 2 apresenta algumas propriedades da mesma, onde o valor da 

condutividade térmica é baixa, justificando a sua utilização. 

 

Tabela 2 - Propriedades térmicas da lã de vidro. 

Material Densidade 

(kg/m³) 

Espessura 

(mm) 

Condutividade Térmica (W/m°C) – 

Temperatura média = 24°C 

Resistência Térmica 

(m².°C/W) 

Lã de Vidro 

12 50 0,045 1,11 

20 50 0,038 1,32 

35 50 0,034 1,47 

12 75 0,045 1,67 

Fonte: METALICA, 2016. 

 

Já os painéis de MDF são definidos como peças fabricadas a seco, construídas com 

fibra lignocelulósicas combinada com resina sintética ou outro tipo de ligante, compactado a 

uma densidade que varia de 0,5 a 0,8g/cm³, sendo prensada a quente, onde a colagem entre as 

fibras surge pelo adesivo colocado (MARLONEY, 1996). 

O MDF foi escolhido por ser um material fácil de ser encontrado no mercado e com 

boa resistência ao calor. 
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A figura 10 em suas partes, ilustra a tampa da caixa com suas dimensões. A parte 

(a) apresenta a forma final da tampa, já na (b), apresenta-se as dimensões utilizadas, onde a 

separação de cotas representam as chapas utilizadas em MDF. A camada de lã de vidro, com 

dimensões 38cm x 73cm x 1cm, junto com as espessuras da tampa são mostradas na parte (c).  

É importante destacar que a parte inferior do protótipo tem as mesmas dimensões 

da tampa. 

 

Figura 10 - Dimensões da tampa da caixa. 

 

 

 

                              (a)                                                                                        (b)                                                       

                                                         (c) 

 

 

Em relação a caixa, a figura 11, em suas partes, apresenta as dimensões da mesma. 

Na parte (a), a imagem mostra o projeto final, já na (b) apresenta-se a vista superior, onde a 

parte escura representa a lã de vidro, tendo uma espessura de 1cm e envolvendo toda a 

superfície. A caixa tem altura total de 27cm. 
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Figura 11 - Ilustração da caixa. 

 

                                 (a)                                                       (b)                                               

 

Como fonte de calor, utilizou-se uma lâmpada mista de 500W de potência, 

conforme figura 12. Os principais dados da mesma são apresentados a seguir, onde foram 

retirados do site do fabricante (EMPALUX, 2016):  

 

 Tensão = 220V; 

 Potência = 500 W; 

 Cor = difusa; 

 Base = E40; 

 Fluxo luminoso = 5.100 lm; 

 Comprimento = 225 mm; 

 Maior diâmetro = 90 mm; 

 Vida útil = 10.000 horas; 

 Temperatura de cor = 3800 K. 

 

Sendo que a temperatura de cor é definida pelo fabricante como sendo a aparência 

cromática da luz emitida por determinada fonte luminosa. Quanto mais alta, mais branca é a 

tonalidade da luz emitida. A unidade de medida é Kelvin (K). A base E40, significa que o 

diâmetro do bocal que receberá a lâmpada tem diâmetro de 40mm. 

Utilizou-se também um fio paralelo de 2,5mm, com 1 metro de comprimento e um 

plug macho cinza, de 10 A (ampere), para conectar na fonte de energia. Foi desconsiderado a 

perda por resistência térmica. 
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Figura 12 - Lâmpada mista utilizada. 

 

 

As figuras 13 e 14, em suas partes, mostram a construção da caixa. A mesma foi 

confeccionada por um marceneiro, seguindo as dimensões previamente informadas. 

  

Figura 13 - Montagem da caixa isolante. 
 

 

                           (a)                                                  (b)                                                      (c)                       

 

 

 



60 

 

Figura 14 - Finalizando a montagem da caixa isolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                   (b) 

 

A figura 15 mostra a caixa já pronta com a lâmpada na posição correta para o início 

do experimento.  

 

Figura 15 - Experimento pronto para os ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou-se também dois cronômetros para garantir a precisão nos resultados e 8 

medidores de temperatura com seus respectivos termopares. 
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3.2 Levantamento de Dados 

Os dados utilizados na confecção da caixa e elaboração do experimento, foram 

coletados fundamentados na revisão bibliográfica. A escolha dos materiais, ocorreu baseado na 

disponibilidade local, sendo utilizados aqueles acessíveis à qualquer obra, independentemente 

da localização da mesma e levando em consideração também o custo. 

 

3.2.1 Levantamento das características técnicas dos materiais 

Os materiais utilizados na pesquisa tem o objetivo de reduzir a transferência de 

calor entre o meio externo e interno. A tabela 3 lista os materiais e as propriedades físicas 

encontradas em normas técnicas, relevantes para a pesquisa. 

Destaca-se que o concreto apresenta maior condutividade térmica e o poliestireno 

expandido o maior calor específico. 

 

Tabela 3 - Propriedades térmicas dos materiais utilizados. 

MATERIAL DENSIDADE DE MASSA 

APARENTE (kg/m³) 

CONDUTIVIDADE 

TÉRMICA (W/(m.K)) 

CALOR ESPECÍFICO 

(KJ/(kg.K)) 

Argamassa 

Comum 
1800-2100 1,15 1,00 

Tijolo de barro 

1000-1300 0,70 0,92 

1300-1600 0,90 0,92 

1600-1800 1,00 0,92 

1800-2000 1,05 0,92 

Concreto 2200-2400 1,75 1,00 

Lã de vidro 10-100 0,045 0,70 

Poliestireno 

expandido 
15-35 0,040 1,42 

Placa de gesso; 

gesso cartonado 
750-1000 0,35 0,84 

Fonte: ABNT NBR 15220 – 2, 2005, p. 9. 
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3.3 Monitoramento de Temperatura 

3.3.1 Calibração do equipamento 

Com o objetivo de conferir o funcionamento dos aparelhos de medição de 

temperatura, houve a necessidade de realizar testes para verificar os que apresentavam 

variações de temperaturas mais próximas. Para isto, utilizou-se 1 litro de água destilada, 

deixando a fonte de calor ligada por 40 minutos e todos os medidores a uma mesma posição 

dentro do líquido. O ensaio foi realizado em duas etapas, pois foram testados 4 aparelhos em 

uma mesma posição na água. 

Foi confeccionado um recipiente de vidro com as dimensões: 38cm x 19cm x 5cm 

para armazenar a água enquanto era aquecida, conforme figura 16. 

 

Figura 16 - Recipiente para ensaio com água destilada. 

 
 

A verificação então foi realizada seguindo as seguintes etapas: 

 

1. Montagem do experimento; 

2. Medição da temperatura inicial da água; 

3. Vedação da caixa; 

4. Funcionamento da fonte de energia; 

5. Medição e anotação dos resultados dos aparelhos medidores de temperatura; 
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6. Comparação dos resultados. 

 

A coleta das temperaturas informadas foram realizadas a cada 1 minuto, conforme 

apresentado na sequência de imagens na figura 17, em suas partes. Foram registradas as 

temperaturas de cada um. 

 

Figura 17 - Processo de calibração. 

                  (a)                                                        (b)                                                                (c) 

 

 

Todos foram testados, porém foi necessário esperar a água atingir a temperatura 

ambiente, para que as características do ensaio não sofressem alterações. 

A lâmpada foi utilizada como fonte de calor, desconsiderando qualquer alteração 

na energia liberada. 

 

3.3.2 Cálculo do fluxo de calor 

Para a verificação da qualidade dos tijolos em relação ao coeficiente de 

condutividade térmica foi necessário o cálculo do fluxo de calor. 

Para encontrar este valor utilizou-se o mesmo recipiente de vidro, mantendo uma 

massa de água a 5cm da fonte de calor. Foi colocado medidores dentro da água, mantendo uma 
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distância de 2,5cm entre eles, onde houve a marcação na parte superior (um medidor) e outra 

na parte inferior do líquido (dois medidores).  

A água destilada foi escolhida, porque as suas características físicas são conhecidas, 

sendo que o seu calor específico vale 1 cal/g°C e o seu coeficiente de condutividade térmica 

vale 0,61W/m.K. 

Assim, a fonte de calor permaneceu ligada por vinte minutos, e foi controlado a 

variação de temperatura obtida pelos medidores a cada minuto, sendo que a Lei de Fourier foi 

utilizada para a determinação do fluxo de calor através da água durante o intervalo de tempo 

informado. Foram realizados cinco ensaios. 

 

3.3.3 Descrição do experimento para o cálculo do coeficiente de condutividade térmica 

Após os testes iniciais e cálculo do fluxo de calor, foi feito um ensaio para verificar 

a variação de temperatura que os tijolos cerâmicos iriam sofrer durante 20 minutos e calcular o 

coeficiente de condutividade térmica do mesmo, para comparar com a literatura.  

Inicialmente, utilizou-se o tijolo de 8 furos, conforme apresentado na figura 18. 

 

Figura 18 - Tijolo utilizado no experimento. 

 

 

Três medidores de temperatura foram colocados na parte frontal, simulando a parte 

externa da edificação, onde recebe calor, por exemplo do sol, sendo que três foram instalados 

no outro lado do tijolo, representando a parte interna, conforme as figuras 19 e 20. Para a 
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colocação dos objetos foram feitos pequenos furos na transversal, para que os mesmos 

permanecessem no interior do tijolo, tendo o mínimo contato com o ambiente externo. 

 

Figura 19 - Experimento pronto para o ensaio. 

 

 

Figura 20 - Vista oposta. 

 

 

Porém, os aparelhos da parte inferior tiveram problemas, não marcando as 

temperaturas, sendo descartados os seus resultados, levando em conta apenas as quarto 

marcações. O acompanhamento do experimento em tempo integral foi necessário para o 

registro das temperaturas, sendo coletado os valores indicados nos medidores, posicionados e 

marcados para a identificação dos mesmos, mostrado nas figuras 21 e 22. 
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Assim, em todos os ensaios realizados foram utilizados apenas 4 medidores de 

temperatura. 

  

Figura 21 - Vista do equipamento pronto para início dos testes. 

 

 

Figura 22 - Equipamento montado com os medidores de temperatura. 

 

 

A medida realizada foi da variação de temperatura sofrida, opção disponibilizada 

pelos aparelhos. Foram colocados um na parte superior, um na central do tijolo, em ambos os 

lados.  

Coletado os dados da variação de temperatura sofrida pela alvenaria e utilizando o 

valor do fluxo de calor encontrado em ensaio inicial, foi possível através da equação de Fourier 

determinar o coeficiente de condutividade térmica do tijolo em questão. 
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O mesmo processo foi repetido para o tijolo de 9 furo, determinando o coeficiente 

de condutividade térmica para o mesmo. 

Entretanto, o tijolo de 9 furos, apresentado na figura 23, não ocupava todo o espaço 

da caixa, logo foi necessário fazer alguns cortes em alguns, para manter o encaixe perfeito, 

evitando espaços vazios que poderiam prejudicar os resultados.  

 

Figura 23 - Tijolo de 9 furos. 

 

 

3.3.4 Descrição do experimento de avaliação dos tipos de paredes testadas 

3.3.4.1 Processo de confecção das paredes testadas 

Conforme a ABNT NBR 13749: 2013, a espessura do revestimento para paredes 

externas deve variar de 20mm a 30mm. Logo, esta variação foi testada, incluindo chapisco, 

emboço e reboco. Três valores do revestimento foram testados, 2cm, 2,5cm e 3cm, conforme 

figura 24. Todas as combinações foram baseadas na s NBR 15220-3: 2005. 
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Figura 24 - Representação das alvenarias. 

 

 

Além das simples foram testadas as paredes duplas, contendo duas camadas de 

tijolos paralelas, sem revestimento na região entre elas, conforme a figura 25. 

 

Figura 25 - Parede dupla. 
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Iniciando a confecção da argamassa foi necessário peneirar a areia utilizada, onde 

a figura 26 apresenta o material utilizado, com abertura 2,8mm. 

 

Figura 26 - Peneira utilizada. 

 

 

Para a confecção do revestimento, utilizando processo manual, foi utilizado uma 

argamassa com traço 1:2:8, sendo utilizado 1 litro de cimento, 2 litros de cal, 8 litros de areia e 

2,8 litros de água. Esta quantidade foi suficiente para rebocar 2 a 3 faces de cada tijolo. O 

processo foi repetido até que todos fossem revestidos. As figuras 27 e 28, demostram o passo a 

passo da confecção da argamassa. 

 

Figura 27 - Produção da argamassa. 
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Figura 28 - Argamassa pronta para ser aplicada. 

 

 

Foi necessário confeccionar fôrmas utilizando papelão, antes da produção da 

argamassa, para que o reboco mantivesse a espessura estabelecida, conforme figura 29. 

 

Figura 29 - Produção das fôrmas. 

 

 

Assim, as figuras 30 e 31, mostram a aplicação da argamassa nos tijolos. Entretanto, 

alguns tiveram que ser rebocados nos dois lados, sendo necessário a secagem da mesma para 

depois efetuar a colocação na outra face. 
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Figura 30 - Aplicação da argamassa. 

 

 

Figura 31 - Regularização da argamassa. 

 

 

A figura 32 apresenta alguns tijolos com a argamassa aplicada em um dos lados. 
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Figura 32 - Tijolos com argamassa. 

 

 

Além da argamassa foi utilizado uma camada de 2cm de gesso em substituição ao 

reboco, em uma das faces. A figura 33 apresenta o momento de sua aplicação. 

 

Figura 33 - Aplicação do gesso. 
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3.3.4.2 Ensaios para medição de temperatura 

Após finalizar as produções dos corpos de prova, iniciou o processo de medição das 

temperaturas. 

Os objetos foram colocados na caixa, com medidores de temperatura localizados na 

parte central e superior dos tijolos, tanto na argamassa quanto no gesso. Pequenos furos 

transversais foram feitos de forma superficial, para a colocação dos mesmos. 

Logo após, ocorreu a vedação da caixa e o ensaio iniciou, sendo coletadas as 

temperaturas nos quatro medidores. Foi denominada como face externa aquela que recebia calor 

diretamente da fonte, representando a parte de fora da edificação e de interna, a face oposta, 

onde simulava a parte de dentro da construção. 

Em cada face foi colocado um medidor na parte superior próximo a parede da caixa 

e outro na parte central, conforme figura 34. 

 

Figura 34 - Posicionamento dos medidores de temperatura. 

 

 

Foram realizados 26 testes, listados abaixo: 

 

 Parede simples com tijolo 8 furos e reboco de 2cm em ambos os lados; 

 Parede simples com tijolo 8 furos e reboco de 2,5cm em ambos os lados; 
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 Parede simples com tijolo 8 furos e reboco de 3cm em ambos os lados; 

 Parede simples com tijolo 8 furos e reboco de 2cm em um lado e gesso na outra face; 

 Parede simples com tijolo 9 furos e reboco de 2cm em ambos os lados; 

 Parede simples com tijolo 9 furos e reboco de 2,5cm em ambos os lados; 

 Parede simples com tijolo 9 furos e reboco de 3cm em ambos os lados; 

 Parede simples com tijolo 9 furos e reboco de 2cm em um lado e gesso na outra face; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 2cm; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2cm e EPS com 0,5cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 2,5cm; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2,5cm e EPS com 0,5cm de espessura entre 

as camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2,5cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 3cm; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 3cm e EPS com 0,5cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 3cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 2cm; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2cm e EPS com 0,5cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 2,5cm; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2,5cm e EPS com 0,5cm de espessura entre 

as camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2,5cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 3cm; 
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 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 3cm e EPS com 0,5cm de espessura entre as 

camadas; 

 Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 3cm e EPS com 2cm de espessura entre as 

camadas. 

 

A figura 35 apresenta o experimento momentos antes do início, utilizando parede 

dupla. 

 

Figura 35 - Ensaio. 

 

3.4 Análise dos dados 

Finalizado os testes, uma comparação de resultados foi feita para determinar a 

parede que mais dificultou a passagem de calor.  

Destaca-se que o projeto de alvenaria que variar menos a sua temperatura na parte 

interna (local onde não receberá a fonte de calor) será mais eficiente para o isolamento, mas foi 

realizado uma avaliação de custo, para chegar a uma conclusão referente a melhor configuração 

em relação ao custo x benefício.   

Como referência de valores foi utilizado a tabela SINAPI – Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, disponibilizada pela Caixa econômica 

Federal, referente a dezembro de 2016. 
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Os períodos utilizados são referentes as últimas planilhas disponibilizadas pelo 

órgão responsável, durante a realização da pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e dos ensaios de laboratório, os 

resultados foram descritos em tabelas e gráficos, como forma de análise e avaliação dos valores 

relevantes. 

Destaca-se que todos os testes foram realizados utilizando a escala Celsius, mesmo 

as equações e valores de referência sendo utilizados na escala Kelvin, porém como os dados 

levantados serão da variação e não da temperatura inicial e/ou final, as duas escalas apresentam 

mesmos resultados para esta situação, onde se mudar 1°C (graus Celsius) na medida, altera 1K 

(Kelvin). 

 

4.1 Calibração dos Medidores de Temperatura 

Com a escolha dos 8 medidores de temperatura, foi realizado a calibração para a 

comprovação da eficiência dos mesmos, separados em dois grupos iguais. A representação 

gráfica apresentada na figura 36 mostra a variação de temperatura sofrida pelos medidores. 

O medidor 1 foi descartado por apresentar variação de 51°C, sendo que os demais 

apresentaram entre 41°C e 42°C, onde os mesmos foram utilizados na pesquisa. 

 

Figura 36 - Variação de temperatura na calibração de quatro medidores. 

 
  

Ao verificar os quatro medidores que faltavam, os mesmos apresentaram variação 

de temperatura muito próximas, onde o quinto e o sexto sofreram variação de 42°C, o sétimo 
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de 41°C e oitava de 43°C, sendo que o último foi descartado para manter o mesmo padrão dos 

primeiros testados. Estas variações são apresentadas na figura 37. 

 

Figura 37 - Variação de temperatura na calibração de outros quatro medidores. 

 
 

Assim, foram selecionados 6 medidores de temperatura que foram utilizados para 

o desenvolvimento do trabalho. Ressalta-se que, logo após os primeiros ensaios, 2 foram 

descartados, coletando valores apenas da região central e superior. 

 

4.2 Fluxo de Calor 

Após a realização dos cinco ensaios para determinar o fluxo de calor na água 

destilada, que será referência para a pesquisa, os resultados foram descritos conforme gráficos 

apresentados. 

Destaca-se que em todos os ensaios a variação de temperatura sofrida pelos 

medidores tiveram a mesma ordem de grandeza, onde os valores foram aproximados. A figura 

38 mostra a representação da variação de temperatura sofrida pelos medidores, onde o INF. 1 

foi o nome dado para o primeiro equipamento na parte inferior do líquido, o INF. 2, para o 

segundo que estava abaixo do líquido e o SUP. para o equipamento na parte superior. Este é 

um gráfico típico, representando os cinco ensaios, onde a variação sofrida em cada caso foi 

próxima. 
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Figura 38 – Gráfico típico dos cinco ensaios. 

 
 

A tabela 4 apresenta o valor do fluxo de calor obtido nos ensaios, considerando para 

o resultado a média das temperaturas apresentadas por todas as medições. Para o mesmo, 

utilizou-se de uma espessura de 2,5cm, distância esta medida entre os termômetros, o 

coeficiente de condutividade térmica da água de 0,61W/m.K e a Lei de Fourier. 

 

Tabela 4 - Cálculo do fluxo de calor. 

MEDIÇÃO MEDIDOR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA (°C) 

PRIMEIRA 
SUP. - INF. 1 12 

SUP. - INF. 2 11 

SEGUNDA 
SUP. - INF. 1 12 

SUP. - INF. 2 11 

TERCEIRA 
SUP. - INF. 1 14 

SUP. - INF. 2 12 

QUARTA 
SUP. - INF. 1 14 

SUP. - INF. 2 14 

QUINTA 
SUP. - INF. 1 13 

SUP. - INF. 2 13 

MÉDIA DAS TEMPERATURA 

(°C) 
 12,6 

DESVIO PADRÃO DAS 

TEMPERATURAS (°C) 
 1,17 

FLUXO DE CALOR (W/m²)  307,44 

 

O desvio padrão das temperaturas apresentou o valor de 1,17, com temperatura 

média de 12,6°C e fluxo de calor de 307,44 W/m². 
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4.3 Resultado dos Ensaios 

4.3.1 Ensaios com tijolos cerâmicos – parede simples 

Foram testados dois tipos de tijolos, com dimensões distintas, denominados como 

de 8 e 9 furos. Foram utilizadas diferentes espessuras de reboco e também gesso, substituindo 

o revestimento da parte que simula a região interna da edificação. 

Após a realização do ensaio, os resultados foram tabelados e apresentados em forma 

de gráficos, fazendo uma relação entre tempo e a variação de temperatura sofrida pelos 

medidores na parte frontal e traseira. 

A denominação externo, indica o medidor na face que recebe calor da fonte, 

representando a parte de fora da edificação, já o interno, simula dentro do local vedado pela 

alvenaria. 

 

4.3.1.1 Tijolo de 8 furos  

Foi testado o tijolo de 8 furos cerâmico, produzido na cidade de Itambacuri – MG, 

com dimensões aproximadas de 38cm x 9cm x 19cm, conforme a figura 39. 

 

Figura 39 - Tijolo cerâmico 8 furos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

A figura 40 mostra a relação entre as temperaturas para o termômetro localizado na 

parte central do tijolo. Destaca-se um crescimento acentuado na parte externa no primeiro 

minuto, onde a temperatura variou 13°C. 

Após os vinte minutos, a parte externa variou aproximadamente 70°C e a interna, 

apenas 8°C. Tendo uma variação de 62°C. 

 

Figura 40 - Relação entre as temperaturas, medidor central. 

 
 

O segundo marcador, localizado na parte superior apresentou os resultados 

conforme figura 41. 

 

Figura 41 - Relação entre as temperaturas, medidor superior. 
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Assim, houve uma diferença pequena entre as duas posições, totalmente 

justificável, pois o calor não está direcionado para um local, onde parte da radiação reflete na 

parede e acaba não formando um feixe constante, conforme figura 42. 

 

Figura 42 - Calor emitido pela fonte. 

 
 

 

A densidade do tijolo utilizado foi aferida por uma balança e o programa 

AUTOCAD para determinar as medidas com maior precisão, o valor ficou entre 1000Kg/m³ e 

1300Kg/m³ e, considerando o fluxo de calor encontrado em ensaios iniciais de 307,44 W/m², a 

média encontrada, 60,5°C e sendo a espessura do tijolo de 9cm, o coeficiente de condutividade 

encontrado foi de 0,457 W/m.K. 

Logo, a condutividade térmica informada pela ABNT NBR 15220-2: 2005 foi de 

0,70 W/m.K para a densidade em questão. 

  

4.3.1.2 Tijolo de 9 furos 

 

O tijolo de 9 furos também foi testado, sendo que suas dimensões aproximadas são 

13cm x 17cm x 29cm.  

A figura 43 mostra a variação sofrida pela temperatura nos medidores superiores, 

onde a parte externa atinge 72°C e a externa 8°C. 
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Figura 43 - Relação entre as temperaturas, medidor superior, tijolo 9 furos. 

 

 

A figura 44 apresenta um gráfico com as marcações obtidas pelos termômetros 

localizados na parte central do tijolo de 9 furos. A parte externa atinge 71°C após os 20 minutos 

e a interna 3°C. 

 

Figura 44 - Relação entre as temperaturas, medidor central, tijolo 9 furos. 

 

 

Utilizando o mesmo procedimento com balança e o software AUTOCAD, para o 

cálculo da densidade do tijolo e os valores encontrados inicialmente, foi calculado o coeficiente 

de condutividade.  
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O fluxo de calor de 307,44 W/m², a média da diferença da variação de temperatura 

externa pela interna de 66°C e sendo a espessura do tijolo de 13cm, o coeficiente de 

condutividade térmica encontrado foi de 0,606 W/m.K. 

Comparando com a ABNT NBR 15220-2: 2005, cujo valor da condutividade para 

a densidade do tijolo é de 0,70 W/m.K, o resultado encontrado foi abaixo do esperado, logo ele 

não está de acordo com os valores sugeridos pela norma em relação a conforto térmico. 

 

4.3.2 Ensaios com tijolos cerâmicos – parede dupla 

Outra opção muito utilizada para tentar minimizar o desconforto térmico é a 

confecção de paredes duplas. Para isto, foram montadas duas alvenarias paralelas, sem que haja 

espaço entre elas. A espessura do reboco manteve o mesmo padrão, sendo utilizado 2cm, 2,5cm 

e 3cm. 

Além desta opção, foi testada a parede dupla com a utilização de EPS (poliestireno 

expandido) entre as duas camadas de tijolos, com duas espessuras, 0,5cm e 2cm. Aumentar a 

espessura do isopor, elevaria muito o custo da obra, se tornando inviável, sendo este o motivo 

da escolha das duas opções. 

 

4.3.3. Discussão dos resultados dos ensaios 

Após apresentação dos resultados individualmente é necessário uma análise 

coletiva, para então apresentar a melhor configuração da parede para maximizar o conforto 

térmico das edificações. 

A tabela 5 apresenta os resultados de todos os medidores de temperatura localizados 

na parte interna e externa e nas posições superior e inferior das faces do modelo. Destacou-se 

apenas as marcações após os 20 minutos de teste. 

Os valores encontrados na parte central divergiram de alguns resultados no ponto 

superior. Justifica-se pelo fato dos termômetros localizados na parte de cima estarem em um 

local em que ocorre a transferência de calor predominantemente devido a condução, pois está 

na superfície sólida do tijolo. Já o que está no meio, recebe calor por condução do próprio 

material e também da convecção do ar que fica preso dentro dos espaços vazios existentes no 

material. Outro fator que deve ser levado em consideração são as distâncias para a lateral da 

caixa, que são diferentes, onde a mesma aquece e acaba irradiando calor. 
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Vale ressaltar que na tabela, a informação denominada como tijolo 8 furos ou 9 

furos está se referindo a parede simples. 

Considerando apenas os tijolos, sem reboco, o de 9 furos apresentou maior 

eficiência, comparado com o de 8, pois as temperaturas na face externa foram próximas, porém, 

na interna houve uma diferença significativa. Justifica-se devido a sua espessura ser maior, 

dificultando a transferência de calor do meio externo para o interno. Este fato ocorreu tanto na 

face superior, quanto na central. 

Ao analisar os resultados dos tijolos de 8 furos simples, com argamassa de 

assentamento, percebe-se que não houve diferença considerável na variação de temperatura da 

parte interna, logo a variação do reboco entre 2cm, 2,5cm e 3cm trouxe pouca eficiência. 

Entretanto, a utilização do gesso, mostrou resultados próximos na parte superior, porém atingiu 

maior valor na parte central, sendo um resultado pior para o conforto térmico. 

Situação similar aconteceu com o tijolo de 9 furos, com reboco simples, mostrando 

que a variação da argamassa de assentamento influenciou pouco no resultado final. Ao simular 

utilizando a parede dupla, com tijolos de 8 furos e testando também a utilização do EPS entre 

os tijolos, as temperaturas na parte interna reduziram em relação aos testes com tijolos simples.  
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Tabela 5 - Resultados dos medidores de temperatura. 

  SUPERIOR (°C) CENTRAL (°C) 

CONFIGURAÇÃO DA PAREDE 
TEMPERATURA 
FINAL EXTERNA 

TEMPERATURA 
FINAL INTERNA 

TEMPERATURA 
FINAL EXTERNA 

TEMPERATURA 
FINAL INTERNA 

Tijolo 8 furos sem reboco     73 14 70 8 

Tijolo 9 furos sem reboco 72 8 71 3 

Tijolo 8 furos com reboco de 2cm 44 4 62 1 

Tijolo 8 furos com reboco de 2,5cm 51 3 60 1 

Tijolo 8 furos com reboco de 3cm 46 3 60 1 

Tijolo 8 furos com reboco e gesso 45 3 57 2 

Tijolo 9 furos com reboco de 2cm 58 3 60 1 

Tijolo 9 furos com reboco de 2,5cm 54 3 59 1 

Tijolo 9 furos com reboco de 3cm 50 3 58 1 

Tijolo 9 furos com reboco e gesso 43 2 60 2 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e 
reboco 2cm 52 1 56 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 2cm e EPS 0,5cm 47 1 52 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 2cm e EPS 2cm 53 1 60 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e 
reboco 2,5cm 50 1 62 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 2,5cm e EPS 0,5cm 49 1 65 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 2,5cm e EPS 2cm 49 1 69 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e 
reboco 3cm 49 1 61 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 3cm e EPS 0,5cm 55 1 63 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, 
reboco 3cm e EPS 2cm 54 1 59 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e 
reboco 2cm 45 1 59 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 2cm e EPS 0,5cm 44 1 57 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 2cm e EPS 2cm 49 1 57 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e 
reboco 2,5cm 45 1 62 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 2,5cm e EPS 0,5cm 49 1 69 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 2,5cm e EPS 2cm 50 1 69 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e 
reboco 3cm 46 1 70 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 3cm e EPS 0,5cm 47 1 53 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, 
reboco 3cm e EPS 2cm 49 1 59 1 
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Ao simular utilizando a parede dupla, com tijolos de 8 furos e testando também a 

utilização do EPS entre eles, as temperaturas na parte interna reduziram em relação aos testes 

com tijolos simples.  

O mesmo aconteceu com a parede dupla com tijolos de 9 furos. Os resultados 

apresentam maior eficiência do que as paredes simples. Entretanto, os resultados foram 

próximos aos de 8 furos.  

É importante ressaltar que as temperaturas atingidas na parte externa sofreram 

grandes variações. Alguns fatores podem ter influenciado para esta alteração: 

 

 Posição dos medidores de temperatura: Mesmo que houve marcação para que os furos 

estivessem no mesmo local e com a mesma profundidade pode ter ocorrido pequenas 

variações, o que influenciariam na distância para a fonte de calor; 

 Teor de umidade da areia: Não houve teste para medir o teor de umidade da areia, o que 

interfere na relação água/cimento do traço utilizado, sendo que a argamassa foi 

produzida em partes separadas; 

 Variação no fluxo de calor da fonte: não houve controle da energia liberada pela fonte 

de calor. Logo, foi desconsiderada qualquer variação que ela possa ter sofrido. 

 

Além de analisar a variação de temperatura sofrida na parte interna e considerando 

que na parte externa houve diferença entre elas, outras considerações são necessárias. 

A tabela 6 apresenta o tempo necessário, em minutos, para que cada medidor em 

seu ensaio, atingisse as variações de temperaturas de 1°C, 2° e 3°C, valores escolhidos por se 

repetirem em alguns ensaios. Os dados foram retirados dos medidores de temperatura 

localizados na parte interna da parede. 

Os locais representados por um traço significa que a temperatura não foi alcançada 

no ensaio utilizando aquela configuração. 

Considerando os valores da tabela, nota-se que em relação ao medidor central, 

quase todas as paredes simples atingiram variação de 3°C, com exceção a de 9 furos, com 

reboco de um lado e gesso do outro. Entretanto, o medidor central para esta configuração variou 

2°C em 18 minutos, diferente de outras configurações de parede simples. 

Observando então as paredes duplas, todas mostraram maior eficiência em relação 

ao tempo para variar 1°C, sendo que nenhuma apresentou valor maior do que este em 20 

minutos. 
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Tabela 6 - Relação de tempo por temperatura. 

  SUPERIOR CENTRAL 

  
TEMPO PARA ATINGIR A 

TEMPERATURA (minutos) 
TEMPO PARA ATINGIR A 

TEMPERATURA (minutos) 

CONFIGURAÇÃO DA PAREDE 1°C 2°C 3°C 1°C 2°C 3°C 

Tijolo 8 furos sem reboco 3 6 8 5 9 12 

Tijolo 9 furos sem reboco 5 8 10 4 15 20 

Tijolo 8 furos com reboco de 2cm 5 11 15 4 - - 

Tijolo 8 furos com reboco de 2,5cm 6 16 18 4 - - 

Tijolo 8 furos com reboco de 3cm 4 13 20 6 - - 

Tijolo 8 furos com reboco e gesso 4 11 20 6 18 - 

Tijolo 9 furos com reboco de 2cm 3 12 16 6 - - 

Tijolo 9 furos com reboco de 2,5cm 3 10 18 6 - - 

Tijolo 9 furos com reboco de 3cm 6 14 19 8 - - 

Tijolo 9 furos com reboco e gesso 7 18 - 6 18 - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 
2cm 3 - - 4 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
2cm e EPS 0,5cm 5 - - 5 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
2cm e EPS 2cm 5 - - 8 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 
2,5cm 4 - - 4 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
2,5cm e EPS 0,5cm 5 - - 7 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
2,5cm e EPS 2cm 5 - - 7 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 
3cm 4 - - 6 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
3cm e EPS 0,5cm 6 - - 6 - - 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 
3cm e EPS 2cm 8 - - 8 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 
2cm 3 - - 5 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
2cm e EPS 0,5cm 5 - - 7 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
2cm e EPS 2cm 5 - - 10 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 
2,5cm 7 - - 10 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
2,5cm e EPS 0,5cm 8 - - 11 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
2,5cm e EPS 2cm 9 - - 12 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 
3cm 7 - - 7 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
3cm e EPS 0,5cm 8 - - 9 - - 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 
3cm e EPS 2cm 10 - - 12 - - 
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Considerando os valores da tabela anterior, a menor variação de temperatura 

registrada na parte externa, para o medidor superior foi de 43°C para o tijolo de 9 furos, com 

reboco e gesso. Em relação aos termômetros centrais, foi de 52°C, na parede dupla, 8 furos, 

revestimento de 2cm e EPS com espessura de 0,5cm. A tabela 7, apresenta as temperaturas 

internas registradas quando todos os ensaios atingiram estes valores, considerando que todos 

passaram por eles. 

As paredes simples obtiveram valores idênticos, com exceção da configuração 

utilizando tijolo de 8 furos com reboco de 2cm, que na face superior variou 3°C, diferente das 

demais que chegaram a 2°C. 

No caso das paredes duplas, a configuração com tijolo de 9 furos, reboco de 2,5cm 

e EPS entre as camadas com espessura de 2cm, destoou das demais no medidor central, 

variando 1°C, após passar por 52°C na face externa. As demais marcações foram similares. 

Assim, as paredes duplas apresentaram resultados mostrando que dificultam mais a 

passagem de calor por elas em relação às paredes simples. 

Considerando uma maior eficiência quando foi utilizado as paredes duplas, outra 

análise foi realizada, limitando apenas a elas, relacionando o tempo em minutos para variar 

1°C. 

As figuras 45 e 46, apresentam gráficos onde foi separado os tempos para variar 

1°C em relação as paredes duplas, utilizando o medidor superior e o central, com a finalidade 

de facilitar a visualização dos resultados. 
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Tabela 7 - Temperatura registrada na parte interna quando a face externa atinge o 

valor informado. 

  TEMPERATURA FACE INTERNA (°C) 

  SUPERIOR CENTRAL 

CONFIGURAÇÃO DA PAREDE 43°C 52°C 

Tijolo 8 furos sem reboco 3 4 

Tijolo 9 furos sem reboco 2 1 

Tijolo 8 furos com reboco de 2cm 3 1 

Tijolo 8 furos com reboco de 2,5cm 2 1 

Tijolo 8 furos com reboco de 3cm 2 1 

Tijolo 8 furos com reboco e gesso 2 1 

Tijolo 9 furos com reboco de 2cm 2 1 

Tijolo 9 furos com reboco de 2,5cm 2 1 

Tijolo 9 furos com reboco de 3cm 2 1 

Tijolo 9 furos com reboco e gesso 2 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2cm e EPS 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 2,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2,5cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 2,5cm e EPS 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos e reboco 3cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 3cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco 3cm e EPS 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2cm e EPS 2cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 2,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2,5cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 2,5cm e EPS 2cm 1 0 

Parede dupla com tijolo de 9 furos e reboco 3cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 3cm e EPS 0,5cm 1 1 

Parede dupla com tijolo de 9 furos, reboco 3cm e EPS 2cm 1 1 

 



91 

 

Figura 45 - Tempo, em minutos, necessário para atingir 1°C nas paredes duplas no medidor superior. 
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Figura 46 - Tempo, em minutos, necessário para atingir 1°C nas paredes duplas no medidor central. 
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No medidor superior, a parede dupla com tijolo de 8 furos, reboco de 2cm em ambos 

os lados e utilizando EPS com espessura de 2cm, gastou 5 minutos para variar 1°C. Em relação 

à mesma combinação, porém com reboco de 2,5cm, demorou os mesmos 5 minutos. Entretanto, 

com 3cm de revestimento, o tempo passou a ser de 8 minutos, mostrando maior eficiência. 

Na combinação com 9 furos, com reboco de 2cm e EPS com espessura de 2cm, o 

tempo gasto foi de 5 minutos. Ao aumentar o reboco para 2,5cm, mantendo a mesma camada 

entre os tijolos, passou para 9 minutos. Na situação com revestimento de 3cm, com a mesma 

configuração, passou para 10 minutos. 

De um modo geral, quanto maior o reboco e a espessura do EPS, mais tempo será 

necessário para variar 1°C a temperatura da face interna da alvenaria de vedação de uma 

edificação, mostrando maior eficiência para a utilização do tijolo de 9 furos, com reboco de 

3cm e entre eles, isopor com 2cm de espessura. 

Esta situação de variação do tempo ocorre de forma similar no medidor de 

temperatura central, onde a parede dupla com tijolo de 9 furos, revestimento de 3cm demora 12 

minutos para variar 1°C, entretanto, mudando o revestimento para 2cm, este valor reduz para 4 

minutos. 

 

4.3.4 Relação Custo x benefício 

Depois de concluir que a parede dupla apresenta melhor isolamento térmico para a 

alvenaria de vedação e a colocação de EPS faz com que os valores sejam ainda mais 

satisfatórios, é necessário analisar a viabilidade econômica da sua construção. 

Considerando uma parede com área de 1m², a figura 47, apresenta os custo para 

produzi-las. Todos os valores já incluem o gasto total com mão de obra, e encargos trabalhistas. 

O valor da argamassa foi retirado da tabela SINAPI, no seu item 87369, que indica 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), para emboço/massa única/assentamento de alvenaria 

de vedação, preparo manual. O Custo é de R$ 406,00/m³. Considerando a espessura informada 

do revestimento e a área de 1m², foram calculados os valores indicados na tabela. 

O item 87428 da tabela SINAPI indica o valor para a aplicação manual de gesso, 

sarrafeado (com taliscas) em paredes de ambientes de área menor que 5m², espessura de 1,5cm, 

com um custo total de R$ 30,14/m². 

Para o tijolo de 8 furos utilizado na pesquisa, as dimensões aproximadas da 

espessura pela tabela SINAPI são do item 87496, alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
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furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede com área líquida menor eu 6m² 

sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, com custo de R$ 59,97/m². 

O custo utilizando o tijolo de 9 furos está no item 87498, alvenaria de vedação de 

blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de parede com 

área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, sendo 

o valor R$ 57,87/m². 

Em relação ao EPS, a tabela SINAPI apresenta valores do insumo. Não consta 

espessura de 0,5cm, por isso será utilizado o valor de 1cm. O mesmo consta no item 11615, 

denominado Poliestireno Expandido/EPS (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacustico, E 

= 10mm, 1000 x 500 mm, com custo de R$ 2,36/m².  

Para a espessura de 2cm, o item 3408 denominado Poliestireno Expandido/EPS 

(isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacustico, E = 20mm, 1000 x 500 mm, tem custo de 

R$ 6,28/m².  

É importante destacar que a tabela SINAPI apresenta um valor superior para a 

montagem da parede utilizando tijolos com dimensões próximas ao de 8 furos, em relação ao 

de 9, o que diverge da realidade, onde o preço unitário do tijolo de menor espessura é inferior. 

Destaca-se que o maior custo foi para confeccionar a parede dupla com tijolos de 8 

furos, com reboco de 3cm e EPS de 2cm entre as camadas. O menor valor com dois tijolos lado 

a lado foi a de 9 furos com reboco de 2cm em cada lado e sem EPS. 

Entretanto, a diferença de valor para as parede duplas foi pequena, então em relação 

ao custo, os resultados foram próximos. Mas, se comparar com a parede simples, com reboco 

em ambos os lados, o valor ficou próximo do dobro, se tornando oneroso para o construtor. 
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Figura 47 - Custo total de uma parede em R$/m². 
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Em relação aos dados encontrados, a parede dupla com reboco de 2cm em ambos 

os lados, sem EPS apresentou a melhor relação custo x benefício em relação aos demais, pois 

é necessário R$ 131,98 para construir 1m² de parede, quando a face superior externa atingiu 

43°C a interna estava em 1°C, sendo que quando a central externa estava em 52°C a outra face 

também marcava 1°C.  

Outro ponto importante é que ela gastou 3 minutos para variar 1°C na face superior 

interna, porém manteve esta temperatura ao longo do tempo restante, sendo que na central foi 

de 5 minutos, também não variando até o fim do experimento. 

Vale destacar que foi feito uma análise da eficiência térmica da parede, não levando 

em conta a sobrecarga que poderá ocorrer na edificação, o que poderia tornar o seu custo final 

maior, pois aumentaria a carga, consequentemente os elementos estruturais poderiam ter 

maiores dimensões, gastando mais concreto e aço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa buscou elementos e parâmetros que possam servir de orientação para 

pesquisadores e profissionais da construção civil, visando auxiliar na escolha do tipo do 

material utilizado na alvenaria de vedação, em superfícies que recebem grande intensidade de 

calor por meio do sol. Sendo assim, foram feitos ensaios, testando várias combinações de 

paredes, utilizando argamassa, tijolos de 8 e 9 furos de cerâmica vermelha, EPS (isopor) e 

gesso. 

A escolha dos matérias foi baseada na revisão bibliográfica e os estudos foram 

ligados aos processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. 

Em relação a metodologia utilizada, houve limitações no tempo dos ensaios, pois a 

escolha dos 20 minutos foi para evitar a queima da caixa. Como a fonte atingia elevadas 

temperaturas, após poucos ensaios começou a aparecer marcas na tampa, limitando o tempo de 

utilização. Outro ponto a destacar é que após cada ensaio, era necessário um longo período de 

tempo para o resfriamento por completo da caixa. 

Ao avaliar o coeficiente de condutividade térmica dos tijolos de 8 e 9 furos, 

constatou-se que eles atingiram valores abaixo dos informados pelas normas, sendo necessário 

um estudo mais aprofundado aos seus processos de fabricação e das matérias primas utilizadas. 

Para chegar a um resultado final, foram definidos alguns parâmetros para serem 

analisados a partir dos valores através dos ensaios: a variação de temperatura sofrida após 20 

minutos, o tempo necessário para variar 1°C, a temperatura interna quando a face externa 

atingiu 43°C na parte superior e 52°C na central (valores definidos a partir das menores 

temperaturas registradas na região externa após os ensaios) e o custo para produzir 1m² 

utilizando cada configuração.  

Vale ressaltar que a temperatura registrada no termômetro superior divergiu do que 

estava localizado no centro do tijolo, o que é justificado pela distância até a lâmpada. Na região 

interna houve também uma variação que foi acentuada devido a posição dos medidores, onde 

o que estava posicionado na parte de cima, ficou em uma região sólida, recebendo calor 

preponderantemente por condução e radiação das paredes da caixa, pois estava mais próxima a 

elas. O central também houve diferença pelo fato de que estava localizado em uma região 

vazada do tijolo, sendo que houve transferência por condução, mas também por convecção do 

ar localizado nos furos dos tijolos. 

Logo após todos os ensaios, conclui-se que as paredes duplas atingem melhores 

resultados em relação ao conforto térmico do que as paredes simples. A colocação de EPS entre 
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elas melhora o desempenho, mas acaba aumentando o custo da edificação. Ainda que os 

resultados foram satisfatórios, vale ressaltar que não foi considerado aberturas, como portas e 

janelas, o que influenciaria diretamente nos resultados. 

Em relação ao custo x benefício, todas as combinações utilizando paredes duplas 

apresentaram resultados próximos, mas são mais onerosos em relação as paredes simples. As 

alvenarias utilizando o EPS apresentou resultados que indicam um melhor isolamento térmico, 

porém, o custo para a construção aumenta. Assim, a parede dupla com tijolos de 9 furos e 

argamassa com 2cm de espessura em ambos os lados apresentou melhores resultados. 

Assim, o engenheiro deve levar em consideração a área a ser construída utilizando 

a parede dupla, com ou sem o EPS e levar em consideração a sobrecarga que irá gerar na sua 

edificação, para assim decidir qual a melhor forma de oferecer um maior conforto térmico do 

ambiente.  

Hoje a busca por casas mais sustentáveis vem tomando conta da construção civil, 

sendo que utilizar novas formas para otimizar a qualidade de vida do usuário em relação ao 

conforto térmico, ajuda também na parte ambiental, onde a redução de emprego dos aparelhos 

de resfriamento, reduzem o gasto de energia.  

Destaca-se ainda que no setor da construção civil existem selos, nacionais e 

internacionais, que avaliam o projeto, a construção e a edificação pronta, visando premiar 

aqueles que causam menor impacto ambiental. O programa Nacional de Eficiência Energética 

em Edificações (Procel Edifica), por exemplo avalia três sistemas: envoltória, iluminação e 

condicionamento de ar. Para o usuário, ter um certificado pode valorizar o seu imóvel e garantir 

o uso racional de água e energia. 

 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Para uma complementação do trabalho e pelas limitações encontradas no decorrer 

da pesquisa é necessário que outro estudos sejam realizados. Sendo assim, foi elaborado 

sugestões para trabalhos futuros: 

 Realização de ensaios com o sol como fonte de calor, construindo pequenos cômodos 

para simular a edificação; 

 Aplicação de outros materiais isolantes, para comparação com a argamassa e o gesso; 

 Produzir tijolos cerâmicos realizando combinações da matéria prima, para chegar a uma 

proporção ideal para a redução do fluxo, sendo necessário testes para avaliar a eficiência 

térmica.  
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