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RESUMO 

BIASI, Juliana A. Estudo Comparativo do Desempenho Térmico de Células-Teste 
Enterrada e Semienterrada na Cidade de Curitiba - PR. 2018. 133 f. Dissertação de 
Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 
 

Visando a uma arquitetura bioclimática que utilize métodos passivos para a economia 
do consumo de energia, esta pesquisa tem o objetivo de verificar o desempenho 
térmico de células-teste enterradas e semienterradas quando comparadas a uma 
célula controle térrea. O método é baseado na comparação das variações de 
temperatura medida no interior de células-teste confeccionadas em escala reduzida, 
com as mesmas dimensões e especificações de materiais, quanto à temperatura 
externa e do solo medidos em Curitiba, PR, durante os períodos do outono, inverno e 
verão. Para a avaliação de desempenho foram analisados a amplitude térmica, o 
atraso térmico, as diferenças de temperaturas e amplitudes de sensores superficiais 
e os índices de conforto de cada célula-teste. Após a realização das medições do 
outono, inverno e verão, o tratamento e a análise de dados, constatou-se que a célula-
teste enterrada apresentou menor amplitude térmica e maior atraso térmico. No que 
tange à faixa de conforto, a célula-teste enterrada obteve o melhor desempenho 
durante os períodos do outono, inverno e verão. Foi possível verificar também que 
quanto maior a área em contato com o solo, melhores são suas eficiências térmica e 
energética. 
 
Palavras-chave: Desempenho térmico. Células-teste. Inércia térmica. Construção 

Subterrânea. Construção enterrada.  



 
 

ABSTRACT 

BIASI, Juliana A. Comparative Study of the Thermal Performance of Buried and Half-
Buried Test Cells in the City of Curitiba - PR. 2018. 133 p. Master's Thesis - Graduate 
Program in Civil Engineering, Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 
2018. 
 

Aiming at a bioclimatic architecture that uses passive methods to reduce the energy 
consumption, this research has the purpose aim of verifying the thermal performance 
of buried and semi-buried test cells when compared to a ground control cell. The 
method is based on the comparison of the temperature indices measured inside two 
test cells and a control one, both made in reduced scale, with the same dimensions 
and material specifications regarding the external and soil temperature measured in 
Curitiba, PR, during the autumn, winter and summer. For the performance evaluation, 
the thermal amplitude, the thermal delay, the differences in temperature and 
amplitudes of surface sensors and the comfort indexes of each test cell were analyzed. 
After the measurements of autumn, winter and summer, treatment and data analysis, 
it was verified that the buried test cell presented lower thermal amplitude and greater 
thermal delay. Regarding comfort temperature, the buried test cell obtained the best 
performance during the fall, winter and summer periods. It was also possible to verify 
that the larger the area in contact with the soil, the better its thermal and energetic 
efficiencies 
 

 
Keywords: Thermal performance. Test cells. Thermal inertia. Underground 

Construction. Buried construction.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No ano de 1987 foi publicado por Gro Harlem Brundtland1 o relatório intitulado 

Our Common Future que trata dos assuntos abordados pela conferência realizada 

pelas Nações Unidas em Genebra, em 1984. Dentre os pontos mais relevantes está 

a conclusão da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(WCED) que o grau de degradação ambiental corresponde ao nível de 

desenvolvimento do país. Durante esta conferência surgiu a definição de 

desenvolvimento sustentável, que posteriormente o movimento de edificação 

sustentável adotou. Conforme afirma Brundtland (1987), o desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o 

atendimento às necessidades das gerações futuras. 

A busca por um melhor desempenho térmico de edificações está de acordo 

com o conceito de desenvolvimento sustentável e não é uma meta atual. Desde o 

início de nossa história e arquitetura o ser humano já procurava por conforto em suas 

habitações. O uso de técnicas passivas de aquecimento e resfriamento é uma maneira 

de aumentar a eficiência energética das edificações. Já a construção sustentável 

contemporânea vai além disso, trazendo a abordagem da edificação integrada, que 

considera o ciclo de vida em todos os níveis, ou seja, para ser sustentável, um edifício 

precisa solucionar mais do que um problema ambiental. Uma edificação sustentável 

procura: tratar os resíduos gerados pela construção, pela demolição e por seus 

usuários; buscar a eficiência na utilização de recursos durante a construção; buscar a 

conservação e o uso eficiente de energia na alimentação dos sistemas que proveem 

conforto térmico e lumínico e oferecer um ambiente interno “saudável” (KEELER; 

BURKE, 2010). 

No que condiz a conservação e uso eficiente da energia, esta pesquisa aborda 

a análise de um método passivo da arquitetura bioclimática que busca utilizar a 

capacidade térmica do solo a fim de economizar energia no aquecimento e 

resfriamento dos ambientes internos para atingir os níveis de conforto. A inércia 

térmica parte do princípio que materiais sólidos como o solo podem absorver o calor 

                                            
1 Médica, diplomata e política norueguesa. É conhecida internacionalmente como líder em 
desenvolvimento sustentável e saúde pública. Entre 1983 e 1987 foi presidente da Comissão 
Brundtland, das Nações Unidas, dedicada ao estudo do meio ambiente. Atualmente é enviada especial 
para as Alterações Climáticas da ONU. 
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gerado pela luz solar direta ou de outros elementos inseridos nele que possuam carga 

térmica superior à sua (GIVONI, 1992). Edificações que aproveitam este artifício do 

solo, sejam enterradas ou semienterradas, ainda possuem outras vantagens nos 

quesitos de privacidade acústica e visual, além da possibilidade de aumentar a área 

de vegetação local. 

Construções subterrâneas, ou mesmo parcialmente abrigadas no subsolo, são 

umas das formas de edificações mais antigas utilizadas pela civilização humana. As 

cavernas são abrigos de formação natural as quais serviram de moradia transitória à 

raça humana a milhares de anos, visto os vestígios nas cavernas de Altamira, na 

Espanha e Lascoux, na França, entre tantas outras distribuídas no globo terrestre. 

Nas eras glaciais, as cavernas proviam um abrigo eficaz contra as intempéries que o 

ambiente externo dispunha. 

No decorrer da história da humanidade são encontrados diversos exemplos de 

edificações enterradas ou semienterradas que tem por finalidade sanar as questões 

de conforto térmico. Em 400 a.C., o filósofo grego Sócrates já se preocupava com 

questões como construir habitações que propiciassem o conforto térmico utilizando 

recursos passivos. Em meados do século I a. C. o arquiteto romano Vitruvius também 

escreveu sobre a necessidade de considerar o clima ao projetar edificações 

(AULICIEMS; SZOKOLAY, 2007). 

Conforme a pesquisa bibliográfica realizada, é possível encontrar construções 

subterrâneas nos mais diversos países, como Espanha, Japão, Irã, Tunísia, Turquia, 

Escócia, China e até mesmo no Brasil, onde as habitações subterrâneas têm 

ocorrência desde o sul de Minas Gerais até a serra gaúcha (WEIMER, 2005). Trata-

se de “buracos-de-bugre”, conforme a terminologia da população local em pesquisa 

realizada por Chmyz et al.(2003) na cidade de Mandirituba, a menos de 45 km da 

capital, Curitiba, local onde ocorreu o experimento deste estudo. 

Os “buracos-de-bugre” consistem em uma escavação do solo para a formação 

do corpo do edifício e uma cobertura feita com matéria orgânica. São similares a 

outras moradias subterrâneas encontradas em Hokkaido, no Japão, e Sacalina, na 

Rússia (WEIMER et al., 2008). A principal justificativa para a presença de tais 

edificações vernáculas nestas regiões brasileiras é a de que os indígenas as 

utilizavam a fim de amenizar o intenso frio do inverno. 

Embora as técnicas passivas de resfriamento tenham sido de grande utilização 

em tempos passados, hoje elas são ignoradas e deixadas no esquecimento em função 
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das novas tecnologias que proporcionam o conforto térmico aos ambientes: 

aquecimento e resfriamento artificial utilizando combustíveis fósseis ou energia 

elétrica. No Brasil, o consumo de energia elétrica para condicionamento ambiental em 

residências corresponde a 20% do valor global da categoria. Quando o consumo é 

analisado por região, o sul apresenta 32% de seu gasto energético com o uso 

destinado à climatização de ambientes (ELETROBRAS, 2007). 

Conforme afirmam Keeler e Burke (2010), os combustíveis utilizados são, em 

sua maioria, fontes esgotáveis provenientes de recursos naturais e a demanda global 

continua a crescer. Isso significa que o aumento do valor dos combustíveis é 

inevitável, especialmente quando exportadores de energia tornam-se importadores.  

Com a grande queima de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade 

ou de calor há o aumento da emissão de dióxido de carbono (CO₂) trazendo diversos 

danos ao meio ambiente, o meio em qual a humanidade vive. O uso de métodos de 

resfriamento e aquecimento passivos pode reduzir essa emissão e criar uma 

independência de combustíveis ou outras fontes de energia finitas. 

Diante do exposto, esta pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: Qual é 

a eficiência térmica proporcionada pela inércia do solo em células-teste 

enterrada e semienterrada quando comparadas a uma célula controle térrea 

durante os períodos do outono, inverno e verão na cidade de Curitiba – Paraná? 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Levando em conta que a região próxima à Curitiba possui sítios arqueológicos 

com a presença de “buracos-de-bugre”, construções subterrâneas vernáculas 

utilizadas para a melhora do condicionamento térmico do ambiente interno, a pesquisa 

pode contribuir com dados para a análise e possível desenvolvimento de uma 

arquitetura bioclimática para a cidade de Curitiba e demais localidades inseridas na 

zona bioclimática 1 (Brasil), que utilize a massa térmica do solo como meio passivo 

para o abatimento de picos térmicos em seus ambientes internos. 

Conforme referenciais teóricos pesquisados acerca do assunto, verificou-se a 

escassa produção sobre o tema que, quando tratado, baseia-se em simulações 

matemáticas e computacionais ou estudos realizados in loco em construções 

vernáculas. Na busca e mineração de referências teóricas não foram encontrados 
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relatos de estudos recentes que utilizaram células-teste para a análise específica da 

eficiência térmica relacionada ao uso de inércia térmica do solo. Levando-se em conta 

este dado, o presente estudo ainda pode contribuir com dados comparativos utilizando 

células-teste de mesmas dimensões e materiais com diferentes proposições de uso 

da inércia do solo. 

 

 

1.2  OBJETIVOS  

 

 

Verificar a eficiência térmica proporcionada pela inércia do solo em células-

teste enterradas e semienterradas comparativamente a uma célula controle térrea 

durante os períodos de outono, inverno e verão na cidade de Curitiba – Paraná. 

 

Como objetivos específicos busca-se: 

1. Comparar o desempenho térmico dos dois modelos de edificações 

representados através de células-teste em escala reduzida semienterrada e 

enterrada, a uma célula controle térrea. 

2. Verificar sazonalmente padrões de desempenho para cada um dos tipos de 

célula.  

 

 

1.3  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Após este capítulo introdutório, o capítulo 2 apresenta uma revisão de literatura, 

em que são abordados o histórico das construções subterrâneas, seus tipos, seu 

conceito como uma tecnologia sustentável, estudos de construções enterradas e 

semienterradas, os conceitos de inércia e massa térmica, as normativas brasileiras 

relacionadas ao atraso térmico, e estudos auxiliados por células-teste. 

No capítulo 3 é apresentado o método abordado neste trabalho, baseada no 

método quase-experimental. Já o capítulo 4 apresenta os resultados e comparações 

encontrados através da medição das temperaturas superficiais de parede e piso e da 

temperatura ambiente de cada célula-teste. 
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No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho e a avaliação de 

possibilidades de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo serão abordados assuntos relacionados ao tema da pesquisa. 

Inicialmente um histórico das construções subterrâneas e seus tipos são 

apresentados respectivamente nas seções 2.1 e 2.2, com noções básicas do assunto, 

em seguida, na seção 2.3, é feita uma análise das construções subterrâneas como 

uma tecnologia sustentável. O texto fica mais específico na seção 2.4 em que são 

expostos estudos de edificações enterradas e semienterradas e sua abordagem 

térmica à eficiência energética. Esta seção foi dividida em subitens conforme a 

metodologia das pesquisas: pesquisas realizadas in loco estão no subitem 2.4.1; 

pesquisas realizadas com simulações matemáticas e computacionais estão no 

subitem 2.4.2. A revisão segue para a seção 2.5 onde estão explanados os princípios 

físicos de inércia e massa térmica e seus correlatos – atraso térmico e amortecimento 

térmico nos subitens 2.5.1 e 2.5.2. A seção 2.6 explana características da cidade de 

Curitiba que são relevantes ao estudo, tais como o zoneamento bioclimático brasileiro 

e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares e mais especificamente sobre 

a cidade de Curitiba – PR, zona bioclimática 1. Relacionado com o tema anterior, o 

subitem 6.2.2 aborda sobre o solo na cidade de Curitiba e o estudo realizado por Alves 

e Schmid (2015) sobre o potencial de aquecimento e resfriamento do solo nesta 

cidade. Por fim, a seção 2.7 revisa a literatura acerca do tema modelos em escala 

reduzida e células-teste e sua aplicabilidade em estudos térmicos. 

 

 

2.1 HISTÓRICO DAS CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 

 

Casas protegidas pela terra foram desenvolvidas principalmente para abrigo, 

calor e segurança para os primeiros habitantes humanos (ANSELM, 2012, p. 126). 

A edificação vernácula subterrânea mais antiga de que se tem notícia está 

localizada em Kamitakamori, Japão. A habitação é conhecida como a “prefeitura de 

Miyagi”, possui aproximadamente 600.000 anos e pode ter sido utilizada como abrigo 

para descanso, depósito de ferramentas, posto de caça ou cerimônias religiosas 

(ANSELM, 2012). 
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A Figura 1 mostra outras edificações subterrâneas vernáculas em outros países 

que Anselm (2012) ainda elenca: (a) na Tunísia, em Matmata, o abrigo subterrâneo 

com pátio que possui cômodos que variam de 4 a 10 metros de altura; (b) ao norte da 

China, na província de Shanxi, estruturas subterrâneas similares as da Tunísia foram 

encontradas com variações de modelos e materiais que variam de acordo com os 

recursos naturais disponíveis à época. 

 

Figura 1 – Abrigos subterrâneos (a) na Tunísia e (b) na China 
Fonte: Adaptado de Anselm (2012). 

Em sua revisão sobre edifícios subterrâneos para o desenvolvimento de 

eficiência térmica e desenvolvimento sustentável, Alkaff et al.(2016) elencam outras 

edificações subterrâneas ao redor do mundo, ilustradas na Figura 2: (a) na Jordânia, 

localizada em uma área desértica, quente e árida, está a cidade histórica de Petra, 

construída no século 6 a. C., para abrigar dezenas de túmulos e outras estruturas e 

locais esculpidos ou construídos dentro da estrutura de pedra; (b) na Cappadocia, 

Turquia, durante o século 7 d.C. para que os cristãos pudessem se esconder do 

Império Romano, construíram uma cidade subterrânea em vários níveis com 

capacidade de abrigar mais de 50.0000 pessoas; (c) localizada em clima quente e 

árido, no nordeste do Irã, nas encostas da montanha de Sahand, está uma das 

estruturas subterrâneas mais conhecidas, formada por rocha vulcânica e que serviu 

de moradia há mais de 700 anos; (d) na Escócia, encontra-se outra estrutura 

subterrânea famosa, trata-se da Edinburgh Vaults, uma estrutura subterrânea 

construída em arcos no ano de 1788 para abrigar tabernas, sapatarias e espaço de 

estocagem para produtos ilegais, em 1820 foi utilizada pelos menos abastados como 

residência. 
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Figura 2 – Abrigos subterrâneos (a) no Irã, (b) na Turquia, (c) na Jordânia e (d) na Escócia 
Fonte: Adaptado de Alkaff et al.(2016). 

Levando-se em consideração a presença global de estruturas subterrâneas ao 

redor do mundo, a Figura 3 apresenta, com textura na cor preta, o estudo realizado 

por Gilman (1987) sobre a ocorrência mundial de habitações subterrâneas vernáculas. 

 

Figura 3 – Distribuição Mundial de Ocorrências de Habitações Subterrâneas Vernáculas 
Fonte: Adaptado de Gilman (1987). 

A presença de construções subterrâneas ao longo da história mostra que as 

técnicas passivas foram utilizadas em diversos lugares do mundo como a 
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Escandinávia, África, Japão, planícies dos Estados Unidos e no Brasil (WEIMER et 

al., 2008). Anselm (2012) afirma que a maior ocorrência de abrigos subterrâneos 

encontra-se na Ásia. 

No Brasil, habitações subterrâneas estão presentes nas partes mais altas da 

Mata Atlântica, desde o sul de Minas Gerais até a serra gaúcha (WEIMER, 2005). No 

norte do estado do Rio Grande do Sul, foram encontradas moradias subterrâneas de 

uma população sedentária de indígenas que ali habitou até a chegada dos 

colonizadores. Essas habitações também foram encontradas em cidades do estado 

do Paraná como: Ivaiporã, São Mateus do Sul e Mandirituba (CHMYZ, et al. 2003; 

CHMYZ, et al. 2008; CHMYZ, et al. 2009). 

A área do estudo realizado por Chmyz et al.(2003), na cidade Mandirituba, 

estado do Paraná, encontrava-se em um local destinado para o Aterro Sanitário da 

Região Metropolitana de Curitiba. Foram encontrados 12 sítios e 6 indícios 

arqueológicos ocupados no passado pelas tradições Itararé (indígena) e 

Neobrasileiras (implantada entre os séculos XVIII e XX). Um dos sítios revelou treze 

camadas de ocupação indígenas ocorridas entre 1010 d.C. e 1340 d.C. Encontrou-se 

também diversas depressões que, após a remoção das camadas arqueológicas, 

demonstraram ser estruturas subterrâneas utilizadas para habitação que foram 

denominados pela população local de “buraco-de-bugre”. 

 

2.1.1 “Buraco-de-Bugre” 

 

 Segundo estudo realizado por Weimer (2004), a arquitetura indígena brasileira 

representada pelos “buracos de bugre” descobertos no Rio Grande do Sul, teriam 

“migrado” da Ásia ao extremo-sul da América. Prova disso são as construções 

semelhantes encontradas durante todo o percurso, tais como: casa subterrânea nas 

Ilhas Aleutas – EUA, casa subterrânea em Pauni, Kansas – EUA, casa subterrânea 

em Aimara – Bolívia. 

Estas moradias subterrâneas são comumente encontradas no planalto do sul 

brasileiro nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, localidades 

onde faz frio intenso durante o inverno e clima ameno durante o resto do ano, 

conforme classificação Cfb de Kottek et al. (2006), uma versão revisada da elaborada 

por Köppen (1900). Uma das explicações para os índios terem construído essas 

estruturas subterrâneas está justamente relacionada com o frio rigoroso. Acredita-se 
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que a população indígena que habitava estas regiões adotou a construção destas 

casas subterrâneas como uma tentativa de amenizar o inverno intenso (WEIMER, 

2004). As edificações que utilizam a terra como material de construção permitem a 

transpiração de suas paredes e fornecem equilíbrio de umidade e temperatura 

(WEIMER, 2005). 

A Figura 4 mostra a configuração dos “buracos-de-bugre”, uma construção 

subterrânea escavada no solo, com paredes em patamares e levemente inclinadas e 

com cobertura de estrutura radial revestida por matéria orgânica e apoiada em um 

pilar central. Diversos estudos arqueológicos (CHMYZ, et al. 2003; CHMYZ, et al. 

2008; CHMYZ, et al. 2009) relatam a presença de fogões e/ ou fogueiras locados na 

parte interna destas habitações, onde foram encontrados resquícios de carvão. No 

sítio arqueológico de Mandirituba (CHMYZ et al., 2003, p. 23) foram encontrados 

fogões englobados por mancha de terra argilosa cinza-escuro, com carvões esparsos, 

que se estendia para os lados e para o sul. 

 

Figura 4 – Habitação vernácula brasileira conhecida como “Buraco de Bugre” 

Fonte: Copé (2015). 

Conforme Rogge (1999, p. 171 apud DE MARQUE, 2015, p. 31), a ocorrência 

deste tipo de habitação subterrânea se dá sempre em terrenos de pouca declividade 

e bom escoamento das águas pluviais, em geral próximo a pequenos cursos d’água, 

com cotas sempre acima de 700 metros de altitude. A representação das suas 

paredes varia de acordo com cada levantamento arqueológico. Algumas 

representações ora mostram paredes escalonadas em níveis, ora paredes 



27 
 

perpendiculares ao piso, ora paredes levemente inclinadas (CHMYZ, et al. 2003; 

CHMYZ, et al. 2008; CHMYZ, et al. 2009; COPÉ, 2015; LA SALVIA, 1987 apud DE 

MARQUE, 2015). A Figura 5 mostra algumas dessas variações: (a) representação de 

parede levemente inclinada por Chmyz et al. (2003); (b) representação de parede 

escalonada por Copé (2015); (c) representação de parede perpendicular ao piso por 

La Salvia (1987); (d) representação de parede escalonada levemente inclinada por La 

Salvia (1987). O piso era queimado após a compactação, resultando uma textura lisa, 

similar a um tijolo (LA SALVIA, 1987 apud DE MARQUE, 2015). 

 

Figura 5 – Variação da representação das paredes dos “buracos-de-bugre” 

Fonte: Adaptado de Chymz et al.(2003); Copé (2015); La Salvia (1987 apud De Marque, 

2015). 

Como a cobertura dos “buracos-de-bugre” era construída com material 

orgânico e de rápida decomposição, poucos são os vestígios relatados pelos 

arqueólogos. A Figura 6 mostra os dois modelos propostos por La Salvia (1987 apud 

DE MARQUE, 2015) sobre a estrutura de cobertura das casas subterrâneas dos Jê 

Meridionais, em que (a) mostra a vista superior e (b) o corte esquemático para 

habitações subterrâneas com diâmetros entre 6 e 8 metros, e (c) e (d) mostram 

respectivamente a vista superior e o corte esquemático para habitações subterrâneas 

com diâmetros entre 9 e 20 metros. 
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Figura 6 – Modelos de cobertura propostos por La Salvia para os “buracos-de-bugre” 

Fonte: Adaptado de La Salvia (1987 apud De Marque, 2015). 

De Marque (2015) conclui que o modelo de cobertura proposto pelo arqueólogo 

La Salvia (1987) apresenta um modelo estrutural coerente e estável. La Salvia (1987 

apud DE MARQUE, 2015), descreve para “buracos-de-bugre” com diâmetro entre 6 e 

8 metros, uma cobertura com peças de madeiras dispostas radialmente. Estas peças 

ficavam apoiadas em um pilar central, denominado pelo autor de esteio, e recebiam 

um travamento feito por pedras junto ao solo. A estrutura radial fornecia apoio à 

cobertura vegetal. Para “buracos-de-bugre” com diâmetro entre 9 e 20 metros, o esteio 

central é desdobrado em um triângulo que recebe o restante da estrutura radial, tal 

como o modelo anterior. 
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2.2 TIPOS DE CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 

 

A Figura 7 ilustra com exemplos genéricos os três grandes grupos das 

tipologias de construções subterrâneas que discorre a literatura acerca do tema 

(CARMODY; STERLING, 1984; ANSELM, 2012; HAIT, 2013; ALKAFF et al., 2016;). 

São elas: 

a) Enterrada ou enterrada com átrio; 

b) Com elevação exposta (semienterrada); 

c) Artificialmente coberta com terra (semienterrada). 

 

Figura 7 – As três principais tipologias de edificações subterrâneas 

Fonte: A autora (2018) 

Estes tipos determinam não somente sua eficiência quanto ao seu desempenho 

energético, mas também sua integridade estrutural. 

 

2.2.1 Edificação subterrânea enterrada ou enterrada com átrio 

 

 Na Figura 8 está representada a edificação subterrânea com átrio. Nessa 

tipologia, a edificação usualmente se encontra completamente enterrada no solo, mas 

pode ter seu teto coberto ou não pelo solo, assim como pode ou não possuir átrio. O 

átrio não possui cobertura e é inserido em meio ao corpo da construção, o que propicia 

a entrada de iluminação e ventilação, e, por consequência, altera as trocas de calor e 

recebimento de radiação solar nas superfícies expostas quando comparado às demais 

paredes externas que se encontram em contato com o solo. 
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Figura 8 – Exemplo de edificação subterrânea com átrio (corte) 

Fonte: A autora (2018). 

Quando não possuir o átrio, a edificação contará com as aberturas de acesso e 

aberturas zenitais (na cobertura da edificação) junto à superfície do solo para garantir 

a acessibilidade e a devida iluminação e ventilação naturais. 

O recomendado é que seja construída em locais com topografia plana em solos 

permeáveis, secos ou bem drenados, distantes de fontes de água. 

 

2.2.2 Edificação subterrânea com elevação exposta 

 

 No quesito estético, é a que melhor se integra à paisagem. Ao invés de terrenos 

planos, esta edificação é mais frequente em regiões montanhosas, pois a edificação 

subterrânea fica inserida nas escarpas, aproveitando a topografia local. A Figura 9 

mostra uma edificação subterrânea com elevação exposta em uma superfície de 

terreno em declive. No hemisfério sul, a exposição da fachada norte é comumente 

recomendada em regiões de clima frio para que o aquecimento solar auxilie na 

eficiência energética da edificação. Para regiões de clima quente com invernos 

brandos, o aconselhável é que a fachada sul permaneça exposta. 
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Figura 9 – Exemplo de edificação subterrânea com elevação exposta (corte) 

Fonte: A autora (2018). 

A inclinação do local onde é construída a edificação subterrânea ainda irá 

determinar se esta terá um ou dois andares. 

Kenneth e Miller (2009) afirmam que, se a edificação for executada em solo 

estável e ininterrupto e com leve inclinação, a terra resultante da escavação pode ser 

reutilizada para cobrir parte da cobertura e laterais expostas. 

Quanto ao solo e à integridade estrutural da estrutura, são necessárias paredes 

mais fortes com impermeabilização, principalmente em solos úmidos ou em regiões 

de intensas chuvas ou nevascas (ANSELM, 2012). A laje da cobertura pode ser mais 

leve do que na situação com átrio, vista anteriormente, já que a distribuição de carga 

não ocorre verticalmente à mesma (HAIT, 2013). 

 

2.2.3 Edificação subterrânea coberta artificialmente com terra 

 

 Nesse caso, a terra é colocada em cima da estrutura da edificação previamente 

projetada e construída para este propósito. Após realizada a movimentação de terra, 

esta será modelada de maneira a deixar terra compactada e inclinada para fora da 

planta do edifício. Nesse tipo, o solo utilizado para cobrir a edificação deve ser 

escolhido cuidadosamente antes da locação, deverá ser resistente a chuvas e 

erosões. Recomenda-se que solos argilosos sejam descartados, pois são pouco 

permeáveis e podem expandir e erodir quando molhados (CARMODY; STERLING, 

1984). A Figura 10 expõe dois exemplos de edificações subterrâneas artificialmente 

cobertas com terra. 
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Figura 10 – Exemplos de edificações subterrâneas artificialmente cobertas com terra 

Fonte: Adaptado de Alkaff et al.(2016). 

 O primeiro exemplo (a) mostra uma edificação coberta artificialmente com terra 

na qual a estrutura encontra-se também coberta; no segundo exemplo (b), as paredes 

horizontais de madeira são estruturas expostas amarradas ao talude artificial para 

conter a terra. 

 Conforme pesquisa realizada por Anselm (2012), a edificação subterrânea com 

elevação exposta ou a coberta artificialmente com terra apresentam um potencial para 

aquecimento passivo melhor do que a enterrada com átrio, enquanto esta última 

apresenta uma estabilidade térmica melhor que as demais. 

  

 

2.3  CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS: UMA ABORDAGEM A TECNOLOGIA 

SUSTENTÁVEL 

 

 

As casas subterrâneas podem ser consideradas como uma opção sustentável 

às construções convencionais, considerando sua melhora na eficiência energética, de 

baixo consumo, além da integração de toda sua estrutura com a paisagem local (UM, 

1979). 

Staniec e Nowak (2011) e Benardos et al. (2014) abordam os benefícios para 

as construções que utilizam o solo como parte integrante de seu invólucro: 

 Como sua área de superfície exposta é menor, menor será o custo de 

manutenção desta; 

 O invólucro de terra provê melhor qualidade acústica ao ambiente interno pois 

isola com maior eficiência as vibrações e ruídos; 
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 Estão menos expostas às condições climáticas; 

 Se adaptam melhor à paisagem, não produzindo poluição visual.  

Barker (1986) lista os 4 princípios básicos para economizar o gasto de energia 

ao adotar uma construção enterrada, a saber: 

 A redução de condução – devido ao fato de que a perda de calor deve fluir 

através de grandes distâncias; 

 Achatamento dos picos de temperatura do espaço interno – a terra pode 

fornecer calor quando a temperatura externa é baixa, ou resfriamento quando 

a temperatura externa é alta, isso faz com que haja a redução do consumo de 

energia necessária para atingir níveis de conforto; 

 Controle da infiltração de ar – em construções feitas na superfície mais de 35% 

da perda de calor são devidas à infiltração de ar. Por outro lado, construções 

muito estanques podem causar o acúmulo de poluição interna; 

 Arrefecimento através da evaporação – nos casos em que a construção possui 

sua cobertura vegetada, pois a vegetação além de absorver a radiação solar 

antes de chegar ao solo, também auxilia no resfriamento do ambiente interno 

através do processo de evapotranspiração das plantas. 

Givoni (1991) argumenta que em regiões com clima temperado, com invernos 

frios e verões moderados, a terra pode ser utilizada para gerar resfriamento passivo 

para uma edificação, pois a temperatura do solo a uma profundidade de 2 a 3 m será 

baixa o suficiente para servir como fonte de resfriamento. Para regiões de clima 

quente e seco com inverno ameno, o mais aconselhado para que a edificação usufrua 

de resfriamento passivo é a construção integrada ao solo. Dessa maneira, a massa 

de terra adjacente ao edifício propiciará o arrefecimento passivo. Para tornar o sistema 

mais efetivo, deve-se evitar o aquecimento do solo através de irrigação ou de 

sombreamento. Em regiões quentes com invernos frios, quando o espaço interno de 

uma construção subterrânea tem em seu contato direto com o solo circundante, 

paredes e telhados altamente condutores, apesar de efetivos no verão, podem ser 

indesejáveis no inverno, pois isso causará uma alta taxa de perda de calor. 

Em seu artigo, Barker (1986) argumenta que edificações subterrâneas com 

funções comerciais e institucionais além de proverem a redução do consumo 

energético, também protegem qualidades históricas e estéticas do sítio onde estão 

inseridas e, em alguns casos, promovem segurança. 
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 A Figura 11 apresenta a praça de entrada para o edifício da faculdade de 

engenharia civil e engenharia de minas da Universidade de Minnesota, uma 

construção que possui aproximadamente 95% de seu volume no subsolo e com 

aproximadamente um terço de sua área localizada em 33 m abaixo da superfície. Isso 

lhe confere um temperatura interna constante e redução da energia necessária para 

resfriamento e aquecimento (BARKER, 1986). 

 

Figura 11 – Entrada da faculdade de engenharia civil e de minas da Universidade de Minnesota 

Fonte: Adaptado de Wikimedia, Ben Franske (2005). 

Barker (1986) ainda relata sobre uma fábrica de concreto em Spokane, 

Washington, e a escola Washington Jefferson em Walla Walla, Washington. As duas 

construções são parcialmente enterradas e encontraram nesta técnica passiva o meio 

de economia de energia.  

A fábrica de concreto construída em 1980 possui 1.476m², está coberta por 

terra, com exceção de sua fachada sul. O resultado foi uma economia de 50% do 

gasto energético, em Spokane, a temperatura do ar externo varia entre -23 e 48ºC, 

enquanto a temperatura interna ( a 2m de profundidade) variou entre 5 e 16ºC.  

A escola Washington Jefferson em Walla Walla, Washington (Figura 12), possui 

6.523m², divididos em dois andares. Trata-se de uma construção parcialmente 

enterrada e com sua cobertura parcialmente vegetada, o que exigiu uma pesada 

estrutura de concreto. Suas paredes e coberturas contam com manta asfáltica que 

varia entre 5 e 10cm de espessura para garantir sua impermeabilidade. A cobertura 
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ainda conta com espessuras de 10cm de brita para garantir a drenagem e 36cm de 

solo.  

  

Figura 12 – Maquete do edifício da escola Washington Jefferson em Walla Walla, Washington 

Fonte: Barker (1986). 

Os resultados apontados por Barker (1986) são significativos: a escola requer 

somente 70% do consumo de energia elétrica quando comparada a outras escolas 

convencionais. Do consumo total, 55% são utilizados para aquecimento ou 

resfriamento dos ambientes internos, 35% para a iluminação e 10% para demais 

demandas, incluindo aquecimento de água. 

 Visando questões financeiras, embora diversos estudos demonstrem a 

eficiência energética de construções subterrâneas e seu abatimento no consumo de 

energia, estas podem requerer estruturas mais pesadas e mais custosas para suportar 

o peso e a pressão que a terra exerce sob as paredes laterais, consequentemente 

são requeridos um estudo geológico e um projeto estrutural específicos (ALKAFF et 

al., 2016). 

 

 

 

 

 



36 
 

2.4  ESTUDOS DE EDIFICAÇÕES ENTERRADAS E SEMIENTERRADAS E SUA 

ABORDAGEM TÉRMICA À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

 

A Figura 13 expõe a produção científica, dentro da plataforma Scopus, 

desenvolvida no decorrer dos anos de 1983 a 2018, sobre construções enterradas e 

sua abordagem ao desempenho térmico. Para tal pesquisa, utilizou-se o termo de 

busca: ((“sheltered construction” OR “building with earth” OR “underground” OR “earth 

shelter” OR “earth contact”) AND (“thermal performance” OR “test cell” OR “test cells” 

OR “thermal inertia” OR “thermal mass”)). Como pode ser notado, foram utilizadas 

variações de denominações para construções que tenham contato com o solo em 

combinação com palavras-chave relacionadas ao estudo: desempenho térmico, 

célula-teste, inércia térmica e massa térmica. 

 

Figura 13 – Resultado de pesquisa teórico-metodológica por construções enterradas 

Fonte: Adaptado Scopus (2018). 

É possível verificar dentro desta plataforma de pesquisa de referenciais teórico-

metodológicos o início de pesquisas sobre o assunto na década de 80, após a crise 

do petróleo da década de 70 que ocasionou uma corrida para a busca e o estudo de 

métodos passivos e vernáculos que pudessem ser empregados na construção civil. A 

tendência do estudo sobre o assunto tem aumentado durante o decorrer dos anos, 

porém ainda continua escassa, como pode ser verificado no número de documentos 

publicados a cada ano. Do ano de 1983 a 2004 verifica-se a baixa produção sobre o 

assunto, variando entre um ou dois artigos publicados ao ano. A partir do ano de 2005 
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há um aumento destes, porém ainda com grandes variações no decorrer dos anos, 

visto que há anos que marcam até 5 publicações enquanto outros registram nenhuma. 

Esta sessão é destinada à análise de pesquisas desenvolvidas para o estudo 

de construções enterradas e suas variações tipológicas que estão relacionadas às 

verificação de suas eficiências térmicas e/ou energéticas como uso de método 

passivo. Por tratar-se de um tema pouco publicado optou-se por um recorte de artigos 

referenciais publicados entre 2012 a 2018, além do uso de textos cronologicamente 

mais antigos que são considerados âncoras ao tema estudado. 

 

2.4.1 Estudos de edificações subterrâneas realizadas in loco e seu desempenho 

como arquitetura bioclimática 

 

Diversos estudos sobre o desempenho térmico de construções vernáculas 

foram encontrados, porém os dois citados aqui são os mais recentemente publicados 

sobre o assunto e que se encontram de acordo com o escopo e objetivo deste estudo. 

O primeiro (BARBERO-BARRERA et al., 2014), realizado na Espanha, 

especificamente no vale do Rio Tajuña, a sudeste da capital Madrid, onde encontram-

se 30 estudos de caso, em 14 vilas que possuem habitações subterrâneas vernáculas. 

O método da pesquisa baseou-se na combinação de pesquisa bibliográfica e no 

trabalho de campo para que os aspectos tipológicos e construtivos fossem 

devidamente entendidos e posteriormente ocorresse a análise bioclimática das 

edificações.  

Os aspectos geológicos da região favorecem o aparecimento de tal tipo de 

construção subterrânea, pois seu solo, composto de afloramentos de calcário e gesso, 

possibilita a fácil escavação, ao mesmo tempo sua consistência garante sua 

estabilidade estrutural. O clima da região é caracterizado como Mediterrâneo 

Continental, com verões quentes e secos, com média de temperatura máxima de 

35ºC, e invernos frios, com média de temperatura mínima de -2,5ºC. A variação anual 

da umidade é de 30% a 90%. 

A Figura 14 mostra as dois tipos de habitações vernáculas subterrâneas 

encontradas no vale de Tajuña: escavada em encosta (a); escavada sob um plano 

horizontal (b). 
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Figura 14 – Tipos de habitações subterrâneas: escavada em encosta (a); escavada sob um 

plano horizontal (b).  

Fonte: Adaptado de Barbero-Barrera et al.(2014). 

Os requisitos de energia para ambientes internos desta região geográfica 

(Tielmes) foram considerados com base no gráfico higrotérmico de Givoni (1969). A 

análise da carta bioclimática de Givoni mostra que, durante o período noturno dos 

meses mais frios (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março), o aquecimento é 

necessário, enquanto nos meses mais quentes (Junho, Julho, Agosto e Setembro) 

seria necessário o resfriamento dos ambientes internos para que o conforto térmico 

fosse alcançado. Conclui-se que a massa térmica é necessária não somente no 

inverno, como também no verão, permitindo a estabilidade térmica nos meses mais 

frios e o arrefecimento dos ambientes internos nos meses mais quentes. 

O estudo de Barbero-Barrera et al. (2014) aponta que a oscilação térmica diária 

é anulada entre 50 cm e 75 cm, enquanto é necessária uma faixa de 10 m a 20 m no 

caso da oscilação térmica anual. As construções no vale do Rio Tajuña estão locadas 

em profundidades mínimas variando de 1 a 4 m, dependendo do tipo de solo. A 

tipologia escavada em encosta tem uma de suas fachadas em contato com o meio 

externo, constituída por paredes com espessura entre 100 e 150 cm. Estes fatos 

fazem com que os cômodos mais próximos ao meio externo tenham um abatimento 

em sua oscilação térmica diária, enquanto que os cômodos mais profundos se 

beneficiem ainda mais com a inércia do solo tendo o abatimento em sua oscilação 

térmica anual. Já a construção sob um plano horizontal tem um desempenho 

energético similar para todos os cômodos, o que pode representar uma vantagem ao 

preservar temperaturas regulares ao longo de todo o ano. Em ambos os casos, na 

eficiência energética obteve-se melhora devido ao uso da inércia térmica do solo. 
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O segundo estudo (ZHU; TONG, 2017) também aborda construções vernáculas 

subterrâneas, localizadas no platô de Loess, no norte da China, com temperatura 

média anual de 13,8ºC, sendo a mínima absoluta de -13ºC e a máxima absoluta de 

40ºC.  

A Figura 15 mostra uma habitação subterrânea típica do platô de Loess em foto 

(a) e em elevação (b). Estas habitações, denominadas de “Yaokang”, configuram o 

tipo de construção subterrânea escavada no solo e com fachada aberta para um átrio 

central. Suas paredes, piso e teto eram reforçados com adobe2, tijolos e pedras são 

materiais secundários nesse tipo de construção. A cobertura do solo acima do teto 

pode variar entre 3 e 6 m. Outra característica destas casas é o uso de um fogão com 

chaminé para aquecimento interno. 

 

Figura 15 – Habitação subterrânea típica do platô de Loess em foto (a) e em elevação (b). 

Fonte: Adaptado de Zhu e Tong (2017). 

Um estudo experimental com o monitoramento de 7 dias foi realizado para 

avaliar o desempenho térmico e o potencial de aquecimento nestes tipos de 

construção. Foram analisadas duas construções vernáculas com 7,5 e 12 m². Os 

resultados mostram que a emissão média de calor, dada pelo fogão, por unidade de 

área é de 45 e 80 W/m², o que proporciona uma economia de cerca de 59,4% para 

aquecimento. 

Também foi realizado um monitoramento remoto contínuo de dois anos a fim 

de avaliar a característica de resposta térmica a longo prazo das habitações 

subterrâneas vernáculas. Os resultados do monitoramento mostram que a 

temperatura do ar interior das habitações varia de 9,0°C a 17,4°C no inverno, e de 

                                            
2 Tijolo grande de argila, seco ou cozido ao sol, às vezes acrescido de palha ou capim, para torná-lo 
mais resistente. 
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22,8ºC a 26,7°C no verão, o que representa temperaturas mais amenas em relação 

às enfrentadas no ambiente externo para os mesmos períodos e que o método 

passivo combinado ao calor gerado pelo fogão pode ser utilizado por 50% do território 

chinês em áreas geladas. 

Quanto à abordagem da utilização da inércia da terra para resfriamento 

passivo, na Espanha, Porras-Amores et al. (2011), realizaram um estudo de um túnel 

subterrâneo com 8,3 m de comprimento, 11 m de profundidade e com instalação de 

chaminé de ventilação para verificar a eficiência térmica do ambiente para utilização 

como cava para uma vinícola.  
A Figura 16 mostra o corte e a planta baixa da cava estudada. Esta era 

composta de uma antecâmara, uma escada de acesso e a caverna com chaminé de 

ventilação. Os números indicados correspondem aos 57 sensores de temperatura e 

umidade posicionados dentro da cava em alturas entre 0,2 e 12 m ao longo de todo o 

ambiente. 

 

Figura 16 – Corte e planta baixa da construção subterrânea com numeração, posição e altura 

dos sensores de temperatura e umidade 

Fonte: Adaptado de Porras-Amores (2011). 
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A cava apresentou ambiência homogênea e não modificada, mesmo com os 

sensores locados em pontos distantes e de diferentes alturas. Com a existência da 

chaminé e com as variações de temperatura externa durante o período do verão, a 

variação máxima registrada foi de 0,4ºC.  

Os autores concluem que em regiões quentes e áridas, construções 

subterrâneas com design apropriado podem prover um efeito positivo em reduzir as 

flutuações de temperatura. A capacidade térmica da terra, o túnel inclinado de acesso 

e a chaminé de ventilação dificultam a ventilação durante períodos de altas 

temperaturas. Também colaboram para que o fluxo de ar não seja suficiente para 

afetar a umidade relativa. 

 

2.4.2 Estudo de simulações matemáticas e computacionais de tipos de construção 

em contato com a terra e seu gasto energético 

 

Hyden e Winqvist (1981) realizaram um estudo matemático a fim de comparar 

uma edificação térrea convencional e uma edificação subterrânea com elevação 

exposta quanto às suas demandas de energia anuais. O estudo considerou os dados 

climáticos da cidade de Estocolmo, na Suécia, com variações de temperatura entre    

-3,2ºC e 17,5ºC, e adotou a temperatura média anual de 7ºC e temperatura interna 

para conforto térmico de 20ºC para os cálculos de demanda de energia anual em 

ambos os modelos. As residências consideradas no estudo são idênticas em 

dimensões e uso de materiais, são 100% passivas – nenhum maquinário de método 

ativo foi inserido. 

O resultado mostra que a habitação subterrânea teve sua demanda energética 

calculada em 90 kW/m²/ano, enquanto na térrea foi 110 kW/m²/ano, indicando uma 

maior eficiência da habitação enterrada. Embora a edificação enterrada não reduza 

totalmente a necessidade de aquecimento artificial, esta possui menores picos de 

temperatura o que faz com que a energia necessária para atingir os níveis de conforto 

seja menor. 

A pesquisa de Tundrea et al. (2014), tal como a do estudo de Hyden e Winqvist 

(1981), compara uma edificação térrea convencional a uma edificação subterrânea 

com elevação. O estudo de 2014 utilizou o software de modelagem GaBi 6 para criar 

em um ambiente virtual duas habitações idênticas em dimensões e uso de materiais, 
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e o software RDM6 de acordo com a normativa C 1027-20053 para as análises e 

simulações de transmitância térmica. Para os dados climáticos do ambiente externo, 

foi considerada a zona climática III da Romênia, com temperatura externa de -18ºC. 

A temperatura interna simulada foi de 20ºC para manter o conforto térmico do 

ambiente. 

A Tabela 1 apresenta os resultados encontrados pelo estudo realizado por 

Tundrea et al. (2014), comparando a transmitância térmica de uma habitação térrea e 

de uma enterrada. 

Tabela 1 – Transmitância térmica (∪) por tipo de edificação 

Tipo de  
Edificação 

∪𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆 [𝑾
(𝒎𝟐. 𝑲)⁄ ] ∪𝒑𝒊𝒔𝒐 [𝑾

(𝒎𝟐. 𝑲)⁄ ] 

Térrea 0,49 0,19 

Enterrada 0,27 0,16 
Fonte: Tundrea et al.(2017). 

Nota-se que a transmitância térmica das paredes da construção enterrada é 

menor do que a da térrea, tanto para paredes quanto para piso, o que lhe confere um 

maior atraso térmico e uma temperatura com menores picos de amplitude térmica 

interna, garantindo à edificação um melhor desempenho energético. 

Outro estudo matemático desenvolvido por Kumar et al. (2007), através de uma 

série analítica simplificada de limites de Fourier, teve como objetivo estudar a 

transferência de calor dinâmica de contato com o solo e a variação de umidade na 

construção. A série foi utilizada em conjunto com o software TRNSYS, utilizado para 

modelar as construções e realizar as simulações de energia de todos os edifícios 

propostos no estudo (Figura 17). São eles: 

 Construção térrea; 

 Construção com trincheira preenchida com terra; 

 Construção com talude; 

 Construção com talude e platô; 

 Construção subterrânea. 

 

                                            
3 Legislação romena sobre o cálculo termométrico dos elementos constituintes de um edifício. 
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Figura 17 – Tipologias de construções analisadas 

Fonte: Adaptado de Kumar et al.(2007). 

Para a análise utilizaram-se os dados de solo e clima de Nova Deli, onde a 

composição do solo é de 15% de argila, 25% de areia e 60% de silte. A classificação 

de Köppen-Geiger é a BSh,  uma região quente e árida com pouca umidade.  

Observou-se que durante os invernos, a construção subterrânea foi a que 

apresentou maior eficiência demonstrando baixa taxa de perda de calor, seguida do 

modelo de platô com talude, com talude e com trincheira preenchida com terra. 

Verificou-se que as estruturas com trincheira, com talude, talude com platô e 

subterrânea poderiam gerenciar um baixo nível de isolamento térmico estando em 

contato com o solo, mas a configuração térrea não seria capaz de servir à finalidade 

sem isolamento. 

Em 2008, Anselm, com o objetivo de analisar o armazenamento passivo de 

calor anual (PAHS)4, realizou um estudo de simulação computacional, utilizando o 

software PHOENICS-VR com simulação de fluxo de fluído do meio ambiente. Na 

pesquisa, o autor analisou dois tipos de construção com diferentes configurações que 

utilizam o solo como abrigo, com simulações para os períodos de verão e inverno: 

 Design com declive – 50% das suas faces em contato com a terra; 

 Design com átrio – 70% das suas faces em contato com a terra. 

Para a modelagem tridimensional dos modelos arquitetônicos das construções 

foram consideradas paredes e pisos de concreto.  

                                            
4 PAHS – Principles of Annual Heat Storage. Princípio no qual a terra absorve calor durante o período 
mais quente do ano (verão) e mantendo o solo quente durante o período mais frio do ano (inverno). 



44 
 

A temperatura atribuída à massa terrestre e a temperatura do ambiente externo 

foram as mesmas para ambos os modelos 3D – enterrada e semienterrada. A 

determinação da temperatura da massa de terra foi tomada de uma suposição de 

variações do inverno e de verão nos valores anuais da temperatura de terra nas 

profundidades de 5 a 10 m. 

A Figura 18 mostra os resultados do estudo para o período do verão para a 

edificação com design em declive (a) e para a com design com átrio (b). 

 

Figura 18 – Efeitos do PAHS e do resfriamento passivo na construção com design em declive 

(a) e design com átrio (b) durante o verão 

Fonte: Adaptado de Anselm (2008). 

Durante o período de verão, enquanto a temperatura externa foi de 35ºC, a 

temperatura do ambiente interno na edificação com design em declive foi de 28ºC, e 

na edificação com design com átrio foi de 24ºC. 

A Figura 19 mostra os resultados do estudo para o período do inverno para a 

edificação semienterrada (a) e para a construção enterrada (b). Os resultados 

mostraram que durante o período do inverno, enquanto a temperatura externa foi de 

0ºC, a temperatura do ambiente interno na edificação com design em declive foi de 

5ºC, e na edificação com design com átrio foi de 8ºC. 
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Figura 19 – Efeitos do PAHS e do resfriamento passivo na construção com design em declive 

(a) e design com átrio (b) durante o inverno  

Fonte: Adaptado de Anselm (2008). 

O estudo de Anselm (2008) indica que quanto maior a porcentagem de fachada 

em contato com o solo, melhor será o armazenamento térmico passivo anual (PAHS). 

Por consequência seu desempenho térmico é melhor, pois a diferença da temperatura 

interna em relação à faixa de conforto é menor em edificações que possuem maior 

área de seu invólucro em contato com a terra.  

O autor ainda salienta que o tipo do solo tem grande influência no equilíbrio 

energético de construções subterrâneas, uma vez que essas características são 

determinadas pelo coeficiente de difusividade térmica específica de cada solo. 

Benardos et al. (2014) abordam diversos pontos de análise sobre construções 

que utilizam o solo como parte de seu invólucro. Para tanto, o estudo considerou 

moradias com 130 m², localizadas nas Ilhas Cyclades, Grécia, com temperaturas 

médias de 25,4ºC no verão e de 11,2ºC no inverno, com temperatura máxima absoluta 

de 39,4ºC no verão (Julho) e mínima absoluta de -2,0ºC no inverno (Fevereiro). A 

região está localizada na zona bioclimática mais quente da Grécia.  

A Figura 20 ilustra planta baixa do primeiro pavimento (a) e do segundo 

pavimento (b) da residência subterrânea.  
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Figura 20 – Plantas baixas do primeiro (a) e segundo (b) pavimentos da residência subterrânea 

Fonte: Benardos et al.(2014). 

O modelo da residência subterrânea é o mesmo considerado para a residência 

acima do solo e foi distribuído em dois pavimentos que contam com: três dormitórios, 

um closet, dois banheiros, um escritório, área de circulação e escadas, sala íntima, de 

jantar, estar e cozinha em conceito aberto. 

Para os cálculos de desempenho energético dos dois tipos de residência 

utilizou-se o previsto na ISO 13790: 20085. O coeficiente de transmitância de calor 

calculado para a construção térrea ou acima do solo foi de 290 W/m², enquanto a 

residência subterrânea apresentou uma transmitância de calor de 240 W/m².  

A Tabela 2 apresenta os resultados dos cálculos de demanda de energia 

necessária para aquecimento e resfriamento das residências subterrânea e acima do 

solo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 A ISO 13790:2008 fornece métodos de cálculo para avaliação do uso anual de energia para 
aquecimento e resfriamento espacial de um edifício residencial ou não residencial, ou parte dele, 
denominado "edifício". Este método inclui o cálculo de: (a) transferência de calor por transmissão e 
ventilação da zona de construção quando aquecida ou arrefecida a temperatura interna constante; (b) 
contribuição dos ganhos de calor interno e solar para o balanço térmico do edifício; (c) necessidades 
energéticas anuais de aquecimento e arrefecimento, para manter as temperaturas de ponto de ajuste 
definidas no edifício - calor latente não incluído; (d) uso anual de energia para o aquecimento e 
resfriamento do prédio, utilizando os insumos dos padrões relevantes do sistema. 
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Tabela 2 – Demanda de energia necessária para as residências subterrânea e acima do solo 

 Subterrânea Subterrânea Acima do Solo Acima do Solo 

 Demanda de 
Aquecimento 

Demanda de 
Resfriamento 

Demanda de 
Aquecimento 

Demanda de 
Resfriamento 

Mês (kW h) (kW h) (kW h) (kW h) 

Janeiro 323 0 691 0 

Fevereiro 238 0 531 0 

Março 110 0 347 0 

Abril  0 116 41 191 

Maio 0 450 0 545 

Junho 0 1050 0 1312 

Julho 0 1333 0 1732 

Agosto 0 1282 0 1643 

Setembro 0 843 0 973 

Outubro 0 603 0 692 

Novembro 14 0 110 0 

Dezembro 207 0 500 0 

Total 892 5676 2222 7089 

Fonte: Adaptado de Benardos et al.(2014). 

Levando em conta os dados apresentados na Tabela 2, o estudo conclui que a 

residência acima do solo possui uma demanda térmica 250% maior, uma demanda 

de resfriamento de 25% maior e uma demanda de energia total de 42% maior que a 

construção subterrânea. Mesmo com um resultado positivo para a residência 

subterrânea, deve ser considerado que o método da ISO 13790:2008 não calcula com 

precisão os fenômenos de transferência de calor, que ocorrem devido à capacidade 

calorífica do invólucro do edifício. Portanto, estima-se que a demanda de energia da 

residência subterrânea seria ainda menor quando comparada à acima do solo. 

O estudo ainda aborda a questão financeira, quando os autores apontam que 

a construção subterrânea pode ser até 8% mais custosa que uma construção térrea 

convencional, mas que seu baixo custo de manutenção e menor consumo de energia 

para aquecimento ou resfriamento dos ambientes internos fazem deste tipo de 

edificação um investimento mais promissor em termos de eficiência financeira. 

A Figura 21 expõe a solução de design elaborado por Benardos et al. (2014): 

(a) a fachada principal em contato com o ambiente externo; (b) o ambiente interno e 

a utilização de dutos de ventilação e claraboias para prover conforto térmico e 

lumínico. 
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Figura 21 – Fachada principal em contato com o meio externo (a) e ambiente interno com 

dutos e claraboias (b) 

Fonte: Benardos et al.(2014). 

A pesquisa busca, através da apresentação de seu design diferenciado, uso de 

claraboias e dutos de ventilação e, de uma das fachadas livre e em contato com o 

ambiente externo como meios de amenizar os aspectos negativos apontados pela 

pesquisa: sensações de problemas com umidade, falta de ventilação e iluminação 

natural.  

O estudo mostra que é possível alcançar um bom resultado ao utilizar 

conjuntamente soluções de design, novas tecnologias e tecnologias vernáculas em 

prol do conforto sustentável da edificação. 

 

 

2.5 INÉRCIA E MASSA TÉRMICA 

 

 

Conforme citado anteriormente, as construções subterrâneas foram utilizadas 

para amenizar o frio, visto que o ambiente externo proporcionava baixas temperaturas 

durante os períodos do inverno. A seção 2.5 busca esclarecer como a inércia e massa 

térmica podem contribuir para esse resultado e como o atraso térmico e o 

amortecimento térmico podem ser indicativos do bom funcionamento de um sistema 

que utilize a inércia ou massa térmica. 

 O solo é considerado uma grande reserva de energia solar. Sua capacidade de 

armazenar calor é tão eficiente que as variações de temperatura superficial diurnas 

do solo não penetram mais de 0,5m de profundidade e as variações sazonais não 

atingem a 4,0 m em profundidade. A temperatura do solo permanece constante além 
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desta profundidade (DERRADJI; AICHE, 2014). Isso ocorre devido a inércia térmica, 

que é a capacidade do solo ou mesmo de uma edificação, de armazenar e liberar 

calor. O efeito é conseguido através do acúmulo de calor em seus elementos 

construtivos/constituintes. O uso da inércia térmica na edificação auxilia no atraso e 

na diminuição da amplitude da temperatura interior em relação à exterior, evitando os 

picos (LAMBERTS et al., 2014). 

Yannas et al. (2000) citam que o fato de uma edificação ser capaz de 

armazenar calor dentro de sua estrutura age como mecanismo dissipador de calor, 

evitando grandes oscilações e os picos de temperatura, e emanando o calor 

gradualmente ao decorrer do dia. A variação de temperatura de uma edificação com 

baixa capacidade calorífica volumétrica, ou inércia térmica, segue muito próxima à da 

temperatura externa, ao contrário do que ocorre com uma inércia infinita, onde a 

temperatura interna permanece constante. Dessa maneira, a edificação que possui 

uma grande inércia térmica acumula o calor recebido durante o dia através de 

radiação solar e transfere esse calor para o ambiente interno durante o período 

noturno quando as temperaturas externas são mais baixas. Durante o período diurno, 

a massa térmica já resfriada durante a noite se manterá fria durante a maior parte do 

dia, garantindo temperaturas inferiores às externas. 

A Figura 22 mostra a carta bioclimática brasileira identificando o uso da inércia 

térmica como estratégia para aquecimento e/ou resfriamento.  

 

Figura 22 – Estratégias para utilização da inércia térmica segundo a carta bioclimática adotada 

para o Brasil 

Fonte: Adaptado de Lamberts et al. (2014). 
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Cuce et al. (2016) salientam que o solo tem a capacidade de armazenar energia 

térmica ao decorrer de todo o ano de maneira regular, e Goulart (2008) complementa 

afirmando que podemos utilizar a energia contida no subsolo como fonte de calor no 

inverno e no verão utilizar o solo como um absorvedor do calor interno. O uso de 

inércia térmica para resfriamento deve ser empregado com sucesso em locais onde 

as condições de temperatura e umidade relativa se situam entre os limites da zona de 

inércia térmica, enquanto que a inércia térmica aliada ao aquecimento solar passivo 

deve ser utilizada em temperaturas entre 14ºC e 20ºC, pois o ganho de calor obtido 

com a radiação solar pelas paredes da edificação pode ser devolvido gradualmente 

ao interior nos horários mais frios do dia, comumente no período noturno (LAMBERTS 

et al., 2014).  

Quanto maior a variação da temperatura externa, radiação solar e/ou ganhos 

de calor, maior a necessidade de grande inércia térmica. A capacidade térmica dos 

materiais que compõem a envoltória influencia diretamente na razão entre o calor 

absorvido e o calor armazenado pela edificação. A capacidade térmica por unidade 

de superfície é o produto da densidade pela espessura (massa do corpo) pelo calor 

específico dos seus componentes. Ela também pode ser obtida pela razão entre a 

quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura. A 

combinação de densidade e espessura do material, refere-se ao conceito de massa 

térmica (PAPST, 1999). 

A equação que rege o fenômeno físico é a seguinte: 

 

C =
𝑄

∆𝑇
      (1) 

 

 

C = m . c      (2) 

 

Onde: 

 C = capacidade térmica (J/K); 

 Q = quantidade de calor (J/(kg.K)); 

 m = massa do corpo (kg); 

 c = calor específico (J/(kg.K)); 

 ΔT = variação de temperatura (K). 
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Para a cidade de Curitiba, abordada nesse estudo, dois parâmetros 

relacionados à inércia térmica são mais importantes: o atraso térmico e o 

amortecimento térmico, pois são referenciais de que o uso dessa estratégia pode 

contribuir para a redução das oscilações e dos picos de temperatura, já que a cidade 

apresenta grandes amplitudes térmicas diárias e anuais. 

A carta bioclimática gerada pelo software Analysis Bio6, para a cidade de 

Curitiba (Figura 23), prevê a utilização de massa térmica para aquecimento e/ou para 

resfriamento – áreas 7, 11 e 12 – sempre acompanhada de outras estratégias 

conjuntas. 

 

Figura 23 – Carta bioclimática de Curitiba 

Fonte: Adaptado por Analysis Bio, LabEEE - UFSC (2000). 

A carta bioclimática apresentada pelo software, fundamenta-se  na  na carta 

bioclimática proposta  por  Givoni (1992), considerando a aclimatação de pessoas que 

vivem em países de clima quente e em desenvolvimento, expandindo os valores 

máximos de conforto. As condições específicas para a cidade de Curitiba onde o 

conforto térmico situa-se nas áreas entre 18ºC e 29ºC com umidade absoluta de 4 a 

17 g/kg e com umidade relativa que pode variar de pouco menos de 20% até 80%. 

 

 

                                            
6 Analysis Bio é um software desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Enegética em Edificações 
(LabEEE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A carta bioclimática gerada pelo 
programa para a cidade de Curitiba utilizou os dados climáticos das 8760 horas de um ano típico (TRY) 
e fornece estratégias bioclimáticas apropriadas para projetos residenciais. 
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2.5.1 Atraso térmico 

 

Segundo a NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO..., 2005), atraso térmico(φ) é o tempo 

transcorrido entre uma variação térmica em um meio e sua manifestação na superfície 

oposta de um componente construtivo submetido a um regime periódico de 

transmissão de calor. O atraso térmico depende da capacidade térmica do 

componente construtivo e da ordem na qual as camadas estão dispostas. 

Givoni (1991, p. 185), argumenta que a eficácia dos elementos de 

armazenamento térmico depende da velocidade com que o calor é absorvido e 

posteriormente liberado para o ar interior, ou seja, de seu atraso térmico.  

Essa taxa depende da superfície dos elementos de armazenamento expostos 

ao espaço interno, bem como da condutividade térmica do material. Quanto maior a 

condutividade e maior a área de superfície de um elemento de armazenamento, maior 

será o armazenamento térmico (GIVONI, 1991). 

Staniec e Nowak (2011), em sua análise da demanda de energia para 

aquecimento e resfriamento de edifícios protegidos pela terra, dependendo do tipo de 

solo, concluíram que quanto menor o valor da condutividade e difusão térmica, melhor 

o desempenho energético e, por consequência, maior será o atraso térmico. 

 Em uma placa homogênea (constituída por um único material), com espessura 

“e” e submetida a um regime térmico variável e senoidal com período de 24 horas, o 

atraso térmico pode ser estimado pela expressão 3 ou 4. 

 

φ = 1,382. e. √
ρ .𝑐

3,6 .λ
    (3) 

 

 

φ = 0,7284. √𝑅𝑡 . 𝐶𝑇     (4) 

 

 

Onde: 

 φ é o atraso térmico (horas); 

 e é a espessura da placa (m); 

 λ é a condutividade térmica do material (W/(m.K)); 

 ρ é a densidade de massa aparente do material (kg/m³); 
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 c é o calor específico do material (kJ/(kg.K)); 

 Rt é a resistência térmica de superfície a superfície do componente 

((m².K)/W); 

 CT é a capacidade térmica do componente (kJ/(m².K)). 

 

No caso de um material heterogêneo, constituído de diversas camadas de 

diferentes materiais paralelas as faces, perpendiculares ao fluxo de ar, o atraso 

térmico deve ser calculado conforme a ordem das camadas. 

 Nessa situação o atraso térmico é calculado pela seguinte expressão: 

 

φ = 1,382. 𝑅𝑡 . √𝐵1 + 𝐵2   (5) 

 

Onde: 

 Rt é a resistência térmica de superfície a superfície do componente 
((m².K)/W); 

 B1 é dado pela expressão 6; 

 B2 é dado pela expressão 7. 

 

𝐵1 = 0,226.
𝐵0

𝑅𝑡
      (6) 

 

Onde: 

 B1 é dado pela expressão 8. 

 

𝐵2 = 0,205. (
(λ .ρ .c)𝑒𝑥𝑡

𝑅𝑡
) . (𝑅𝑒𝑥𝑡 −

𝑅𝑡−𝑅𝑒𝑥𝑡

10
)    (7) 

 

Se B2 for negativo, então utilizar B2 = 0. 

 

        𝐵0 =  𝐶𝑇 . 𝐶𝑇𝑒𝑥𝑡
     (8) 

 
Onde: 

 CT é a capacidade térmica total do componente (kJ/(m².K)); 

 CText é a capacidade térmica da camada externa do componente (kJ/(m².K)). 
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2.5.2 Amortecimento térmico 

 

 O amortecimento térmico é a capacidade do fechamento de reduzir a amplitude 

térmica. A temperatura superficial do ambiente externo (θs) é influenciada 

principalmente pela temperatura externa e pela radiação solar e, por este motivo, elas 

variam com uma curva semelhante às das temperaturas superficiais internas de um 

fechamento (ωs). Rivero (1986) define o coeficiente de amortecimento (μ) como a 

relação entre a amplitude da temperatura superficial interna de um fechamento pela 

amplitude da temperatura superficial do ambiente externo: 

 

𝜇 =
∆𝜔𝑠

∆𝜃𝑠
                                  (9) 

 

Quanto menor o valor do coeficiente de amortecimento (μ), maior será a 

capacidade de amortecimento do fechamento. Em regimes cíclicos e temperaturas 

internas constantes, o valor de μ será sempre menor que 1. Roriz (2008) aprimora o 

sentido de “amortecimento” propondo o cálculo que indica o maior coeficiente para a 

maior diferença entre as amplitudes através da expressão: 

 

𝜇 = 1 − (
∆𝜔𝑠

∆𝜃𝑠
)     (10) 

 

Essa definição adotada traduz o sentido da palavra “amortecimento”, pois neste 

caso o resultado indica que quanto maior for o amortecimento, maior será a diferença 

entre as amplitudes. 

 

2.5.2 Fator Decremental 

 

 Esse efeito ocorre durante a propagação de uma onda de calor através de um 

material e do ar do seu ambiente interno. Sua amplitude irá cair dependendo das 

propriedades termo físicas dos materiais que compõem o invólucro do ambiente. 

Quando a onda de calor atingir a superfície interior do cômodo, esta terá uma 

amplitude que será consideravelmente menor do que a superfície externa. A relação 
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decrescente de sua amplitude durante o processo de propagação da onda de calor 

através do invólucro da edificação é denominado fator decremental (ASAN, 1998).  

A Equação 11 mostra o cálculo do fator decremental (FD): 

𝐹𝐷 =
∆𝑇𝑖𝑛𝑡

∆𝑇𝑒𝑥𝑡
      (11) 

 
 Onde: 

 DTint é a variação de temperatura interna (K); 

 DText é a variação de temperatura externa (K). 

Esta é uma característica muito importante para determinar a capacidade de 

armazenamento de calor de um material. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DA CIDADE DE CURITIBA 

 

 

 Este capítulo apresenta algumas características da cidade de Curitiba que são 

correlacionadas às análises térmicas feitas neste estudo. 

 

2.6.1 Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações 

unifamiliares 

 

A Figura 24 apresenta o mapa do zoneamento bioclimático brasileiro, que 

compreende oito zonas diferentes relativamente homogêneas quanto ao clima. A NBR 

15220 (ASSOCIAÇÃO..., 2005) indica um conjunto de recomendações técnico-

construtivas que tem por objetivo otimizar o desempenho térmico das edificações 

através de sua melhor adequação climática. 
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Figura 24 – Zoneamento bioclimático brasileiro 

Fonte: NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

 

Para a criação do zoneamento foram consideradas a posição geográfica e as 

seguintes variáveis climáticas: 

 Médias mensais das temperaturas máximas; 

 Médias mensais das temperaturas mínimas; 

 Médias mensais das umidades relativas do ar. 

Cada zona bioclimática possui a formulação de diretrizes construtivas e o 

estabelecimento de estratégias de condicionamento térmico passivo que consideram 

os seguintes parâmetros e condições de contorno: 

 tamanho das aberturas para ventilação; 

 proteção das aberturas; 

 vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura); 

 estratégias de condicionamento térmico passivo. 

 

2.6.1.1 Zona Bioclimática de Curitiba: suas diretrizes construtivas e estratégias de 

condicionamento térmico 

 

Curitiba está situada na região sul do Brasil, possui altitude média de 917m, 

seu clima é subtropical, mesotérmico, controlado por massas de ar polares e tropicais. 

A temperatura média anual é de 16ºC, apresentando grande amplitude térmica diária 
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e sazonal. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, com maior concentração 

no verão. Entretanto, o inverno também pode se tornar chuvoso devido à uma frente 

polar atlântica. É classificado como tipo Cbf (KOTTEK et al., 2006), com frio intenso 

no inverno e clima ameno no restante do ano. Fevereiro é o mês mais quente do ano, 

com média de temperatura em 22ºC e máxima de até 35º C, enquanto junho é em 

geral o mês mais frio do ano com temperatura média de 18ºC e mínima de até -5ºC. 

 A Figura 25 mostra o território nacional com a marcação da zona bioclimática 

1, a qual a cidade de Curitiba está inserida, segunda a NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO..., 

2005). 

 

 
Figura 25 – Zona bioclimática 1 

Fonte: Adaptado de NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

A normativa brasileira apresenta diretrizes construtivas para esta zona que 

sugerem a inserção de aberturas para ventilação de tamanho médio (entre 15 e 25% 

da área do piso). O sombreamento das aberturas deve permitir o sol durante o período 

frio e as vedações externas devem possuir paredes leves e cobertura leve e isolada. 

As estratégias de condicionamento térmico passivo para a zona bioclimática 1 

são previstas para a estação do inverno e sugerem o aquecimento solar da edificação 

e o uso de vedações internas pesadas a fim de garantir a inércia térmica. A norma 

NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO...,2005), ainda prevê que a utilização de condicionamento 

passivo durante o período mais frio do ano será insuficiente para garantir o conforto 
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térmico, sendo listada como estratégia necessária a utilização de aquecimento 

artificial com calefação. Para Curitiba também é prevista a renovação do ar para 

desumidificação. 

 

2.6.2 O solo de Curitiba 

 

A Bacia Sedimentar de Curitiba é constituída essencialmente pela Formação 

Guabirotuba, que é composta principalmente por argilas cinzas, sobreadensadas7 e 

fraturadas8 (Figura 26), e subordinadas por lentes arcosianas9 (TALAMINI, 2001, 

p.107). 

  

Figura 26 – Perfil típico de intemperismo e fraturamento das argilas sobreadensadas da 

Formação Guabirotuba 

Fonte: TALAMINI (2001). 

 Conforme Felipe (2011, p. 46): 

As argilas, litotipo mais abundante da Formação Guabirotuba, pertencem ao 

grupo das esmectitas (2:1), que são argilas expansivas, higroscópicas 

(perdem e reabsorvem água) o que as torna também muito retrativas. Estas 

características lhes conferem alta suscetibilidade à erosão e movimento de 

massa em encosta. 

                                            
7 Indicação de que o solo esteve, no passado, sujeito a uma tensão superior à atual. 
8 As estruturas produzidas na zona de fratura são as fraturas, falhas e fendas. 
9 Rocha sedimentar arenítica com mais de 25% de feldspato, muito quartzo e alguns fragmentos de 
rocha, cores róseas a cinzas. 
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Talamini Neto (2001) avaliou o solo de Curitiba a partir do desenvolvimento e 

aplicação de um método de avaliação do subsolo urbano que tem por objetivo a 

caracterização geotécnica deste para auxiliar no planejamento urbano. Para tanto 

foram reunidos dados geotécnicos existentes – advindos  de sondagens, poços, 

mapas topográficos e também de levantamentos realizados em campo – que foram 

inseridos em um sistema de informações geográficas (SIG) que resultou  em um mapa 

geológico simplificado. Posteriormente este mapa foi interpolado com valores 

adquiridos por análises geoestatísticas, interpolações e geração de cartas de 

isovalores dos dados armazenados no sistema, tais como as profundidades das 

unidades geológicas, STP10, entre outros. Esta interpolação de dados possibilitou a 

geração de um modelo geotécnico tridimensional que permite a navegação virtual 

entre unidades geotécnicas. A partir do modelo e da classificação geomecânica do 

solo foi possível determinar condições de suporte e estabilidade para possíveis túneis 

de rocha no município. Todos estes dados foram compilados em um mapa orientativo 

para construções de obras subterrâneas no município de Curitiba (Figura 27). 

                                            
10 Sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e 
reconhecimento do solo, usado normalmente para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. 
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Figura 27 – Mapa geotécnico orientativo para ocupação do espaço subterrâneo em Curitiba  

Fonte: Adaptado de TALAMINI (2001). 

 A partir da visualização do mapa é possível verificar que o bairro de Santa 

Felicidade, onde foi locado o experimento, tem seu solo constituído pela Formação 

Guabirotuba e por solos residuais. Conforme exposto anteriormente, a composição da 

Formação Guabirotuba é de argilas rijas sobreadensadas e fraturadas com 

intercalações de arcósios e apresenta condições razoáveis para a obras subterrâneas 

no que condiz à estabilidade e necessidade de suportes, com condições mais 
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adequadas em profundidades superiores a 15 m. Já os solos residuais são 

constituídos de materiais com diferentes granulometrias, com predomínio de sites 

argilosos e arenosos, podendo apresentar estrutura da rocha original, o que os 

colocam em condições favoráveis para a obras subterrâneas no que condiz à 

estabilidade e necessidade de suportes. Quanto à profundidade de rocha sã, o 

território do bairro mostra tanto acessos rasos (0 a 15 m) quanto acessos profundos 

(> 30m). 

 Sterling e Nelson (1982) mostram as características geotécnicas dos solos e 

sua adequabilidade para construção do tipo cut-and-cover e neste contexto, 

classificam: 

 Argilas inorgânicas de plasticidade baixa a média, argilas cascalhadas, argilas 

arenosas, argilas sitosas, argilas magras: razoável para drenagem e 

adequalibilidade. 

Já na publicação de Carmody e Sterlig (1984), é recomendado que solos 

argilosos sejam descartados, pois são pouco permeáveis e podem expandir e erodir 

quando molhados fato também levantado por Felipe (2011) em sua análise da 

Formação Guabirotuba. 

 

2.6.2.1 Estudo sobre o potencial de aquecimento e resfriamento do solo em Curitiba 

 

 Alves e Schmid (2015) abordaram em sua pesquisa algumas cidades 

brasileiras em diferentes zonas bioclimáticas, dentre elas Curitiba – zona 1, a fim de 

explorar o potencial de aquecimento e resfriamento do solo para um trocador de calor 

com o solo (EHE)11. O estudo abordou modelos matemáticos e considerou para tanto 

as profundidades de 0,5m – uma profundidade que tem sua variação de temperatura 

oscilando com as estações ao longo do ano – e de 4,0m – profundidade que quase 

não apresenta oscilações durante o decorrer do ano. O tipo de superfície do solo 

influencia diretamente no desempenho do EHE, visto que sua temperatura varia de 

acordo com a radiação solar absorvida. Por este motivo, a pesquisa avaliou dois 

tratamentos das superfícies do solo mostrado na Figura 28: 

 uma camada de 10 cm de concreto colocada acima do solo (a), com absorção 

solar de 70%;  

                                            
11 EHE – Earth-Heat -Exchanger é um trocador de calor que pode capturar calor do solo, assim como 
pode dissipar o calor para o solo. 
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 solo coberto com grama (b), com perda de calor latente, considerada com 

absorção solar de 0%. 

 

Figura 28 – Tratamentos das superfícies do solo: uma camada de concreto colocada acima do 

solo (a) e solo coberto com grama (b) 

Fonte: Adaptado de Alves e Schmid (2015). 

O tipo de solo foi considerado o mesmo para todas as zonas bioclimáticas, 

tendo ele coeficiente de difusão de 2,3 x 10-3 m2/h, um solo considerado com umidade 

de média a alta. 

Com os dados do solo, temperatura e umidade de cada região bioclimática 

brasileira e a temperatura dos diferentes tipos de superfície obtiveram os resultados 

sobre resfriamento e aquecimento do solo de cada zona. 

Para delimitação de temperatura considerada em conforto térmico, foi adotada 

a faixa entre 18ºC e 27ºC, baseando-se na pesquisa de Goulart et al. \(1998). 

A Figura 29 mostra a demanda necessária para aquecimento para atingir os 

índices de conforto e o potencial de aquecimento para as profundidades de 0,5m e 

4,0m com cobertura de grama para a zona bioclimática 1, na qual está inserida 

Curitiba. 
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Figura 29 – Demanda necessária para aquecimento para atingir os índices de conforto e o 

potencial de aquecimento para as profundidades de 0,5m e 4,0m com cobertura de grama para 

a zona bioclimática 1 

Fonte: Adaptado de Alves e Schmid (2015). 

Os resultados mostram que a maior demanda de aquecimento ocorre durante 

o inverno, nos meses de Junho e Setembro (6 e 9). A 0,5m de profundidade a 

temperatura varia muito de acordo com as estações e a temperatura externa e o 

potencial de aquecimento se perde. Já na profundidade de 4,0m a temperatura se 

mantém constante em 17,3ºC e chega muito próximo aos níveis de demanda de 

aquecimento, o que significa que há um bom abatimento na demanda de energia. 

 As Figuras 30 e 31 mostram respectivamente os resultados da pesquisa quanto 

ao potencial anual de aquecimento e resfriamento para (a) o solo com cobertura de 

grama (αs=0%) e (b) o solo com cobertura com 10cm de concreto (αs=70%), para as 

profundidades de 0,5m e 4,0m, comparadas a demanda anual de cada uma das oito 

zonas bioclimáticas brasileiras. Em destaque está a zona 1, referente à cidade de 

Curitiba que também é abordada na presente pesquisa. 
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Figura 30 – Potencial anual de aquecimento para (a) o solo com cobertura de grama (αs=0%) e 

(b) o solo com cobertura com 10cm de concreto (αs=70%) 

Fonte: Adaptado de Alves e Schmid (2015). 

 
Figura 31 – Potencial anual de resfriamento para (a) o solo com cobertura de grama (αs=0%) e 

(b) o solo com cobertura com 10cm de concreto (αs=70%) 

Fonte: Adaptado de Alves e Schmid (2015). 

No que tange ao potencial de aquecimento para a zona bioclimática 1, é 

possível visualizar que o solo coberto com concreto apresenta melhores resultados 

em ambas as profundidades, sendo que na profundidade de 4,0m com 70% de 

absorção solar da superfície o potencial de aquecimento teoricamente atende à 

demanda anual. Quanto ao resfriamento, para a zona bioclimática 1, a cobertura com 

grama atende à demanda anual em ambas as profundidades (0,5m e 4,0m), enquanto 

a cobertura com concreto satisfaz a demanda somente a 4,0m de profundidade. No 

quesito de potencial de resfriamento, é possível verificar que o solo coberto com 

grama, o qual possui menor absorção solar do solo, mantém temperaturas mais 

constantes e atende à demanda em ambas as profundidades em qualquer zona 

bioclimática brasileira, oferecendo assim a melhor solução. 

 Para Curitiba, os resultados da pesquisa mostram que o ideal seria a utilização 

de uma superfície com maior absorção solar e com uma maior profundidade para que 
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as necessidades de resfriamento e aquecimento possam atender às demandas sem 

a utilização de meios ativos para a obtenção de conforto. 

2.7  MODELOS EM ESCALA REDUZIDA E CÉLULAS-TESTE: SUA 

APLICABILIDADE EM ESTUDOS TÉRMICOS 

 

 

Modelos em escala reduzida e células-teste são protótipos que podem ser 

utilizados para a avaliação de materiais e/ou técnicas passivas bioclimáticas. Antes de 

serem utilizadas células-teste no campo da construção civil, por muito tempo foram 

empregados os modelos em escala reduzida, ou seja, uma réplica do ambiente ou 

edificação real em escala menor (HITCHIN, 1993). 

A teoria da similitude vem como suporte a utilização de modelos em escala 

reduzida e tem como objetivo sistematizar com segurança os dados estabelecidos das 

relações necessárias para que o comportamento de um protótipo possa ser 

determinado a partir das observações em um modelo e as relações existentes entre 

as variáveis envolvidas no fenômeno, com base na análise dimensional (KÖLTZSCH; 

WALDEN, 1990). 

Com o desenvolvimento da teoria da similitude, a partir da metade do século 

XIX, se ampliou o uso de modelos em escala reduzida para o estudo do 

comportamento de fenômenos físicos de um sistema. Este desenvolvimento ocorreu, 

principalmente, devido à necessidade de compreender o comportamento dos 

fenômenos físicos envolvidos nas novas tecnologias geradas, como as indústrias 

aeronáutica e naval (JENTZSCH, 2002). 

Para Schuring (1977), podem ser substitutos válidos para sistemas que, por 

alguma razão, não podem ser estudados em protótipos no tamanho natural. A 

reprodução em escala de fenômenos físicos pode ser vantajosa por quatro razões: 

 Facilitam quando o problema tratado é muito complexo ou pouco conhecido, 

sendo necessárias informações empíricas para uma abordagem analítica;  

 Possibilitam a redução das proporções, que facilitam o seu manuseio;  

 Permitem uma diminuição no tempo gasto na pesquisa; 

 Proporcionam uma maior compreensão do fenômeno investigado. 

Na construção civil, o campo de estudo de iluminação natural em edifícios 

costuma utilizar este tipo de protótipo em escala reduzida, porém a grande 

proximidade da realidade dos estudos de iluminação realizados e seus resultados não 



66 
 

se aplicam da mesma maneira para estudos térmicos de uma edificação, dado ao fato 

de que a escala reduzida não trata por completo o comportamento térmico de um 

edifício que depende da interação dinâmica entre seus componentes mediante um 

número de processos físicos (HITCHIN, 1993; LITTLER, 1993). Outro ponto de 

argumentação é a dificuldade de reproduzir os elementos construtivos fielmente com 

as devidas espessuras dos materiais em escala reduzida – vidros, placas cimentícias, 

sistemas steel frame, entre outros – e que terão influência direta no desempenho 

térmico do objeto de estudo (STRACHAN; BAKER, 2008). 

Como os modelos reduzidos não proveram o entendimento do desempenho 

térmico de um edifício como um todo, mas somente de alguns de seus componentes, 

com o passar do tempo adotou-se o uso de células-teste que atingem o mesmo 

objetivo, mas com vantagens de construção, replicação, comparação e custo. 

Células-teste são edificações ou câmaras de pequeno porte construídas 

unicamente para uso experimental que apresentam certas características de edifícios 

reais que dependem da finalidade do ensaio. Elas não são vistas como modelos em 

escala reduzida, mas como edificações ou protótipos construídos com o objetivo 

experimental (HITCHIN, 1993). 

A Figura 32 mostra o primeiro relato, em 1938, do uso de uma célula-teste para 

o estudo do conforto térmico, quando o professor de engenharia química do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), chefiou a construção de uma pequena 

edificação longa e estreita, com face solar orientada para o sul, construída para seu 

experimento com coletores solares de parede de água, as cortinas isolantes foram 

aplicadas em todas as unidades, exceto uma (LITTLER, 1993). 

 

Figura 32 – Primeiro relato de uso de célula-teste para estudo térmico 

Fonte: Butti e Perlin (1980) apud Littler (1993). 
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Mas com certeza o relato mais influente dentro da área de arquitetura passiva 

foi o desenvolvido no Los Alamos Laboratories (LASL), nos Estados Unidos da 

América, que de 1958 a 1985 construiu 14 células-teste para experimentos realizados 

no período de 1976 a 1986. Teve como principal objetivo obter diretrizes construtivas 

passivas para os diferentes climas americanos. Dentre os métodos utilizados com 

células-teste em Los Alamos está o comparativo, que coloca células-teste em 

condições idênticas lado a lado e comparara seus resultados para verificar qual opção 

é a mais eficiente (LITTLER, 1993). 

Em 1993, a revista Building and Environment, lançou uma edição especial em 

favor das células-teste com o argumento de que a precisão e a verificação de materiais 

e fenômenos físicos se fariam necessários para que a informação encontrada fosse 

devidamente aplicada em projetos que visassem economia de energia e obtenção de 

conforto térmico em edificações (HITCHIN, 1993). Em 2008, uma nova edição 

especial foi lançada a fim de atualizar os leitores sobre as pesquisas e avanços 

realizadas com esta metodologia até o ano de 2006.  

O editorial conclui que células-teste utilizadas no meio externo ainda se fazem 

necessárias, já que experimentos em edifícios reais exigiriam que estivessem 

desocupados e, para tanto, seria indispensável a construção de uma instalação muito 

dispendiosa (STRACHAN; BAKER, 2008). 

No Brasil, o uso de células-teste é recente. O primeiro estudo, de ampla 

divulgação, envolvendo os protótipos foi em 2001, realizado pela Universidade de São 

Carlos, no Canteiro Experimental da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-

USP). Este estudo utilizou cinco células-teste com diferentes sistemas de cobertura 

para o estudo de patologias térmicas, avaliação pós-ocupação e comportamento 

térmico comparativo (VECCHIA et al., 2002 apud FERNANDES et al., 2015). 

A Figura 33 mostra o estudo de Krüger et al. (2004), que utilizou células-teste 

para avaliar o desempenho térmico de vedações. 
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Figura 33 – Células-teste com diferentes tipos de vedações 

Fonte: Krüger et al.(2004). 

A pesquisa relatou os benefícios do uso de células teste (especialmente o baixo 

custo) e buscou incentivar o desenvolvimento de pesquisas utilizando essa ferramenta 

no Brasil. Conforme Lange (2016), a partir da metade da década de 2000, pesquisas 

com células-teste focadas em tecnologias para edificações passivas tornam-se mais 

comuns e buscam avaliar o desempenho térmico da célula-teste a partir da análise de 

um componente do invólucro. São algumas delas:  

 As pesquisas de Michelato (2005), Castro et al. (2007) e Castro et al. (2010) 

que avaliam o desempenho térmico de vidros e de Castro et al. (2008) que 

avaliam o desempenho das películas poliméricas; 

 A avaliação do desempenho de paredes e tetos verdes realizadas em estudos 

de Morelli e Labaki (2009); 

 A avaliação térmica de materiais inovadores como o sistema de paredes 

maciças de solo-cimento cinza de casca de arroz realizado por Milani, Andreasi 

e Labaki (2009) e da espuma poliuretana à base de óleo de mamona utilizada em 

subcoberturas (LOPES; LABAKI, 2012). 

 A avaliação de um sistema de resfriamento evaporativo indireto para a cidade 

no clima da cidade de Curitiba (FERNANDES; LANGE; KRÜGER, 2015);  

 O desenvolvimento de modelos para estimativa de temperaturas internas 

(FERNANDES et al., 2015; KRÜGER et al., 2017).  

  

Com análise na pesquisa de referências bibliográficas, verifica-se que a 

utilização de células-teste é a mais compatível com o estudo desta pesquisa, tendo 

em vista que é uma opção de baixo custo, fácil de ser replicada, de fácil realocação, 

permite o monitoramento de diversas variáveis, pode ficar exposta em ambientes 
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externos (com o devido tratamento) e já foi utilizada em diversas pesquisas 

envolvendo a área térmica. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A abordagem qualitativa empregada visa verificar a eficiência térmica de 

células-teste (CTs) enterrada e semienterrada. Para tanto, as CTs foram comparadas 

a uma célula controle térrea. Em todas as células foram posicionados data loggers 

para medição de temperatura. Após a coleta e tratamento, os dados foram analisados 

e comparados. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), o método é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista. 

Quanto à forma de abordagem do problema, é de característica quantitativa, 

pois está baseada no aferimento de grandezas físicas, utilizando medições da 

temperatura interna, temperaturas superficiais de piso e parede, atraso térmico e 

amplitude térmica das células-teste e célula controle, e a temperatura de ambientes 

externos e de solo. Desta forma, os resultados gerados são confiáveis, precisos e 

permitem uma análise estatística que evita erros de análise e precisão. 

Em um primeiro momento, a pesquisa assumiu um caráter exploratório, 

buscando por referenciais teóricos que se aproximassem do assunto em estudo e que 

auxiliassem a delinear o tema. Conforme Gil (2010), todas as pesquisas realizadas 

com propósitos acadêmicos são exploratórias pois nesse momento inicial é pouco 

provável que o pesquisador tenha uma definição clara do que irá investigar. Em um 

segundo momento, foi explicativa, pois teve como propósito identificar fatores que 

determinaram ou contribuíram para a melhor eficiência térmica do sistema.  

A natureza do estudo é quase-experimental pois as células-teste (CTs) 

estiveram expostas a fatores não controlados como o clima e intempéries. Conforme 

Gil (2010), nos casos de um pesquisa quase-experimental não se tem o rigor e o pleno 

controle de estímulos experimentais ou a distribuição aleatória dos elementos que 



71 
 

compõem os grupos. O importante nestes casos é que o pesquisador apresente seus 

resultados esclarecendo o que seu estudo deixou de controlar (GIL, 2010, p. 32). 

O experimento utiliza o método comparativo, analisando as CTs enterrada e 

semienterrada em relação a uma célula controle térrea, à temperatura ambiente 

externa e à temperatura do solo medidas durante o mesmo período. Para Marconi e 

Lakatos (2003), este método realiza comparações com a finalidade de verificar 

similitudes e explicar divergências. Constitui uma verdadeira “experimentação 

indireta” e pode ser aplicado em todas as fases e níveis de investigação, analisando 

ou averiguando a analogia entre os elementos de uma estrutura. 

Os procedimentos utilizados no experimento, baseiam-se em trabalhos já 

realizados na temática: uso de células-teste e célula controle confeccionadas com os 

mesmos materiais e dimensões como variável comum; o tratamento singular de cada 

célula quanto ao uso ou não de técnica passiva como variável manipulada para 

diferenciação; e o monitoramento da temperatura interna e superficial utilizando data 

loggers para a coleta e análise de resultados comparativos (KRÜGER et al., 2004; 

LANGE, 2016).  

 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

 A Figura 34 mostra todas as etapas, classificações de pesquisa e utilização de 

métodos que foram seguidos e utilizados para que o objetivo da pesquisa fosse 

atendido.  
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Figura 34 – Etapas da pesquisa 

Fonte: A autora (2018). 

 A Tabela 3 mostra cada etapa planejada e cumprida para a realização da 

pesquisa. 
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Tabela 3 – Etapas da pesquisa e protocolo de análise 
E

ta
p

a
s
 d

e
 P

e
s
q

u
is

a
 /
 P

ro
to

c
o

lo
 d

e
 A

n
á
li

s
e
 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

s
 

·R
e
a
liz

a
r 

m
in

e
ra

ç
ã
o
 
d
e
 
re

fe
re

n
c
ia

is
 
b
ib

lio
g
rá

fi
c
o
s
 
n
a
 
p
la

ta
fo

rm
a

 
d
e
 

p
e
s
q
u
is

a
 d

e
 r

e
fe

re
n
c
ia

is
 t
e
ó
ri

c
o

-m
e

to
d
o

ló
g
ic

o
s
 S

c
o
p
u
s
. 

·A
 d

e
fi
n
iç

ã
o
 d

a
s
 d

im
e

n
s
õ
e
s
 d

a
s
 c

é
lu

la
s
-t

e
s
te

 e
 d

e
 c

o
n
tr

o
le

, 
id

e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o
 

d
a
s
 v

a
ri
á

v
e
is

 e
 o

 d
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 d
e
 m

é
to

d
o

s
 d

e
 m

e
d
iç

ã
o
 t
iv

e
ra

m
 c

o
m

o
 

b
a
s
e
 a

 e
ta

p
a

 N
º 

1
; 

·V
is

it
a
r 

lo
c
a
is

 
q
u
e
 

p
o
s
s
a
m

 
a
b
ri

g
a
r 

o
 

e
x
p
e
ri

m
e

n
to

 
e
 

v
e
ri
fi
c
a
r 

d
o
c
u
m

e
n
ta

ç
ã
o
 n

e
c
e
s
s
á
ri
a

; 

·C
o
m

p
ra

r 
m

a
te

ri
a
is

 e
 c

o
n
tr

a
ta

r 
m

ã
o

-d
e

-o
b

ra
 p

a
ra

 c
o
n
fe

c
ç
ã
o
 d

a
s
 p

e
ç
a
s
; 

·R
e
a
liz

a
r 

te
s
te

s
 e

 c
a
lib

ra
ç
ã
o
 d

o
s
 e

q
u

ip
a
m

e
n
to

s
; 

·C
o
n
tr

a
ta

r 
tr

a
n
s
p
o
rt

e
 e

 m
ã
o

-d
e

-o
b
ra

 p
a
ra

 m
o
n

ta
g
e

m
. 

·R
o
d
a
r 

o
 e

x
p
e
ri

m
e

n
to

 p
o
r 

a
lg

u
n
s
 d

ia
s
, 
c
a
s
o
 h

a
ja

 a
lg

u
m

 p
ro

b
le

m
a
 c

o
m

 

o
 e

x
p
e
ri

m
e

n
to

 t
e
rá

 d
e
 s

e
 r

e
to

rn
a
r 

à
 e

ta
p

a
 N

º 
1
. 

·E
x
tr

a
ir

 o
s
 d

a
d
o

s
 d

o
s
 e

q
u
ip

a
m

e
n
to

s
 u

ti
liz

a
n
d
o

 o
s
 s

o
ft
w

a
re

s
: 

L
o
g
C

h
a
rt

 I
I 

e
 H

O
B

O
w

a
re

. 

·T
ra

ta
r 

a
s
 t

a
b
u

la
ç
õ
e
s
 d

o
s
 d

a
d
o
s
 u

ti
liz

a
n
d
o

 o
 s

o
ft
w

a
re

 E
x
c
e
l.
 C

o
rr

ig
ir

 o
s
 

e
rr

o
s
 d

o
s
 a

p
a
re

lh
o
s
 c

o
m

 e
q
u
a
ç
õ
e
s
 d

e
 c

a
lib

ra
ç
ã
o
 d

a
d
a

s
 p

e
la

 t
e
n
d

ê
n
c
ia

 

e
n
tr

e
 a

 t
e
m

p
e

ra
tu

ra
 m

é
d
ia

 e
 a

 t
e
m

p
e
ra

tu
ra

 r
e
g
is

tr
a
d
a
 p

o
r 

c
a
d
a
 a

p
a
re

lh
o
. 

·A
g
ru

p
a
r 

to
d
o

s
 
o
s
 
d
a
d
o

s
 
e
m

 
u
m

 
s
ó
 
a
rq

u
iv

o
 
d
o
 
s
o
ft
w

a
re

 
E

x
c
e
l 

p
a
ra

 

p
o
s
s
ib

ili
ta

r 
a
 c

o
m

p
a
ra

ç
ã
o
 d

e
 r

e
s
u
lt
a
d
o

s
, 
g
e
ra

ç
ã
o
 d

e
 g

rá
fi
c
o
s
 e

 t
a

b
e
la

s
. 

·V
e
ri
fi
c
a
r 

s
e
 

o
 

a
rq

u
iv

o
 

h
á
 

g
ra

n
d
e
s
 

d
if
e
re

n
ç
a
s
 

d
e
 

te
m

p
e
ra

tu
ra

 

d
e
s
c
o
n
tí
n

u
a
s
. 

·G
e
ra

ç
ã
o
 d

e
 g

rá
fi
c
o
s
 e

 t
a

b
e
la

s
. 

·E
x
p
o
s
iç

ã
o
 e

 c
o
m

p
a
ra

ç
ã
o
 d

o
s
 r

e
s
u
lt
a
d
o

s
 d

a
s
 d

if
e
re

n
te

s
 c

é
lu

la
s
. 

·V
e
ri
fi
c
a
r 

e
 
c
o
m

p
a
ra

r 
o
 
re

s
u
lt
a
d
o

 
d
a
 
p
e
s
q
u
is

a
 
a
 
o
u
tr

a
s
 
p
e
s
q
u
is

a
s
 

s
im

ila
re

s
. 

O
b

je
ti

v
o

s
 

·T
o
m

a
r 
m

a
io

r 
c
o
n
h
e

c
im

e
n
to

 s
o
b
re

 o
 t
e
m

a
, 
m

é
to

d
o

s
 

c
o
n
s
tr

u
ti
v
o
s
, 

s
u
a
s
 s

im
ili

tu
d
e
s
 e

 d
a
s
 v

a
ri
á

v
e
is

 q
u
e
 

in
fl
u
e
n
c
ia

m
 n

o
 p

ro
c
e
s
s
o
. 

·D
e
fi
n
ir

 d
im

e
n
s
õ
e
s
 d

a
s
 c

é
lu

la
s
-t

e
s
te

 e
 d

e
 c

o
n
tr

o
le

; 

·I
d
e
n

ti
fi
c
a
r 

a
s
 

v
a
ri
á
v
e
is

 
q
u
e
 

in
fl
u
e
n
c
ia

m
 

n
o
s
 

re
s
u
lt
a
d
o

s
 d

o
 e

x
p
e
ri

m
e

n
to

; 

·D
e
s
e
n
v
o
lv

e
r 

m
é
to

d
o
s
 d

e
 m

e
d
iç

ã
o
. 

·D
e
fi
n
ir

 a
 l
o
c
a
liz

a
ç
ã
o
 d

o
 e

x
p
e
ri
m

e
n
to

. 
 

 

·C
o
n
fe

c
c
io

n
a
r 

a
s
 c

é
lu

la
s
; 

·V
e
ri
fi
c
a
r 

o
 f

u
n
c
io

n
a
m

e
n
to

 d
e
 d

a
ta

 l
o
g
g
e

rs
 e

 e
s
ta

ç
ã
o
 

m
e

te
o
ro

ló
g
ic

a
; 

·R
e
a
liz

a
r 

m
o
n
ta

g
e
m

 d
o
 e

x
p
e
ri

m
e

n
to

 i
n
 l
o
c
o

. 

·V
e
ri
fi
c
a
r 

o
 p

e
rf

e
it
o
 f
u
n
c
io

n
a
m

e
n
to

 d
o
 e

x
p
e
ri

m
e

n
to

. 

·E
x
tr

a
ir

 d
a
d

o
s
; 

·T
ra

ta
r 

d
a
d

o
s
; 

·C
o
m

p
ila

r 
d
a
d
o
s
; 

·A
v
a
lia

r 
a
 q

u
a
lid

a
d
e

 d
a
 m

e
n
s
u
ra

ç
ã
o
. 

·V
is

u
a
liz

a
r 

g
ra

fi
c
a
m

e
n
te

 o
s
 r

e
s
u
lt
a
d
o

s
 o

b
ti
d
o
s
; 

·C
o
m

p
a
ra

r 
re

s
u
lt
a
d
o

s
 e

n
tr

e
 d

if
e
re

n
te

s
 c

é
lu

la
s
-t

e
s
te

; 

·D
a
r 

s
u
p
o
rt

e
 

à
 

a
n
á
lis

e
 

d
o
s
 

re
s
u
lt
a
d
o

s
 

e
 

à
 

c
o
n
c
lu

s
ã
o
. 

D
e

s
c

ri
ç

ã
o

 

P
e
s
q
u
is

a
 d

e
 

re
fe

re
n
c
ia

l 
te

ó
ri

c
o
 

P
la

n
e
ja

m
e
n
to

 d
o
 

e
x
p
e
ri

m
e

n
to

 

M
o

n
ta

g
e
m

 d
o
 

e
x
p
e
ri

m
e

n
to

 

T
e
s
te

 p
ilo

to
 

C
o
le

ta
 d

e
 d

a
d
o
s
 

A
n
á
lis

e
 d

o
s
 

re
s
u
lt
a
d
o

s
 

R
e
v
is

ã
o
 d

e
 

re
fe

re
n
c
ia

is
 

te
ó
ri

c
o
s
 a

c
e
rc

a
 

d
o
s
 r

e
s
u
lt
a
d
o

s
 

N
º 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

Fonte: A autora (2018). 
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3.3 CONFECÇÃO DOS MÓDULOS 

 

 

Em 2016, Lange utilizou dois módulos idênticos, uma célula-teste (CT) e uma 

célula controle (CC), em seus experimentos para avaliar um sistema de resfriamento 

passivo para o clima de Curitiba, comparando a CT que utilizava a técnica passiva a 

uma CC que não a utilizava. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi reutilizado um dos módulos do 

experimento realizado por Lange (2016) a fim de manter o mesmo tipo, o qual já havia 

comprovado eficácia nos ensaios anteriores. A Figura 35 apresenta as medidas 

padronizadas do módulo utilizado por Lange (2016) e para esta pesquisa. 

 
Figura 35 – Dimensões padronizadas do módulo 

Fonte: A autora (2017). 

Posteriormente também foram confeccionados dois módulos com as mesmas 

dimensões e materiais: 

 

Utilizou-se compensado naval com 15mm de espessura. Para resistir melhor 
às intempéries ambos os módulos receberam, como base, uma camada de 
verniz marítimo. Posteriormente foram pintados na cor branca com tinta 
acrílica [...]. Internamente as paredes e pisos foram revestidos com uma 
camada de 4,5cm de poliestireno expandido – EPS (LANGE, 2016, p. 34).  
 

Após receberem a pintura, foram aplicadas três demãos de stain impregnante 

premium – Polisten Sayerlack da marca Renner – na cor transparente, a fim de conferir 

aos três módulos maior resistência à umidade e a fungos. A cobertura foi 

confeccionada com compensado naval e EPS com 15mm e 45mm de espessura 
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respectivamente, seguindo as medidas da Figura 36 que apresenta as dimensões, 

materiais e posicionamento de sensores padrões do módulo. 

 

Figura 36 – Dimensões, materiais e posicionamento de sensores padrões do módulo 

Fonte: A autora (2017). 

Os módulos desenvolvidos para o experimento possuem transmitância térmica 

∪=0,707 W(m2.K) calculada conforme procedimento descrito na NBR 15220 

“Desempenho Térmico de Edificações - Parte 2” (Associação..., 2005).  

Posteriormente, os módulos tomaram configurações quanto ao contato das 

suas paredes com a terra para utilizar a estratégia de ganho de massa térmica, 

diferenciando-se assim entre células-teste (semienterrada e enterrada) e célula 

controle (térrea) que estão descritas a seguir.  

 

3.3.1 Célula Controle: Térrea 

  

Esta configuração representa uma construção térrea convencional. Nessa 

configuração, a célula controle (CC) possui todas as paredes livres, em contato com 

o ar. O fundo da caixa está em contato com o solo, e, a fim de lhe conferir maior 

impermeabilidade, foi revestido com lona transparente dupla, com 200 micra cada 
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camada, posteriormente fixada com grampos na borda inferior das laterais da caixa. 

A Figura 37 mostra o corte da configuração da célula controle: térrea. 

 
Figura 37 – Corte célula controle: térrea 

Fonte: A autora (2017). 

3.3.2 Célula-teste 1: Semienterrada 

 

Nessa configuração, a célula-teste 1 (CT1) ficou no mesmo nível da CC, mas 

com as faces sul e oeste cobertas por um talude de terra, sendo este último coberto 

por uma tela de mosquiteiro de cor verde o que lhe preveniu de erosões e 

desmoronamentos. Para lhe conferir maior impermeabilidade e resistência, o fundo e 

as laterais sul e oeste desta célula também foram revestidos com lona transparente 

dupla, com 200 micra cada camada, posteriormente fixada com grampos nas bordas 

inferiores e laterais da caixa. A Figura 38 mostra o corte da configuração da célula-

teste 1: semienterrada. 
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Figura 38 – Corte célula-teste 1: semienterrada 

Fonte: A autora (2017). 

3.3.3 Célula-teste 2: Enterrada 

 

A célula-teste 2 (CT2) está abaixo do nível das CC e CT1, possuindo todas as 

suas paredes em contato com o subsolo. Por este motivo, o fundo e suas paredes 

laterais foram revestidos externamente com lona transparente dupla, com 200 micra 

cada camada, posteriormente fixada com grampos nas bordas superiores da caixa. A 

Figura 39 mostra o corte da configuração da célula-teste 2: enterrada. 

 
Figura 39 – Corte célula-teste 2: enterrada 

Fonte: A autora (2017). 
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3.4 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

 

Primeiramente, foi escolhido o local para realização do estudo, sendo 

consideradas, principalmente, as questões do sombreamento equânime dos 

protótipos e a facilidade logística para acompanhamento do experimento.  

Para o teste piloto realizado no outono do ano de 2017, as duas células-teste e 

a célula controle foram implantadas no terreno 1 da Rua Margarida Dallarmi, na cidade 

de Curitiba, Paraná. Durante o período de medições do inverno do ano de 2017, o 

terreno não se apresentou propício ao experimento para a CT2 (enterrada) pois o solo 

não possuía drenagem eficiente em períodos de chuva, ocorrendo a permeabilidade 

de água para dentro da célula-teste nesses períodos. A solução foi realocar a CT2 

para o terreno 2 da mesma rua, que possui melhor drenagem. A célula-teste 1 e a 

célula controle permaneceram no terreno 1. 

A Figura 40 mostra a localização dos terrenos 1 e 2, apresentando uma 

distância de aproximadamente 150 metros entre o terreno 1, onde permaneceram a 

CT1 e a CC, e o ponto onde foi realocada a CT2 no terreno 2. 

 

Figura 40 – Localização dos terrenos 1 e 2 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2017). 

A Figura 41 mostra as três células implantadas no terreno 1 durante o período 

do teste piloto. 
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Figura 41 – Locação das células no terreno 1 durante o teste piloto 

Fonte: A autora (2017). 

 

3.5 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Para o monitoramento de dados referentes a temperatura interna das células-

testes e célula controle foram utilizados dois tipos de data loggers da marca Novus: 

TagTemp NFC e LogBox RHT, durante o teste piloto (outono de 2017) e a medição 

durante o período do inverno de 2017, porém durante a medição de verão do ano de 

2018 os aparelhos LogBox RHT apresentaram problemas e foram substituídos por 

TagTemp Stick também da marca Novus. Em cada uma das três células-teste foram 

posicionados dois sensores de temperatura TagTemp NFC, um no centro da parede 

oeste e um no centro do piso. Ao centro do volume interno de cada CT, fixado em 

suportes de madeira, locou-se um registrador eletrônico de umidade relativa e 

temperatura – LogBox RHT. A Figura 42 mostra os sensores instalados dentro da 

célula controle (térrea) para as medições durante o teste piloto. 
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Figura 42 – Data loggers LogBox RHT e TagTemp NFC posicionados na célula controle 

Fonte: A autora (2017). 

Durante o teste piloto foram utilizados os dados fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia para mensuração da temperatura externa do terreno 1. Na 

etapa de medição do inverno, primeiramente foi instalado um data logger LogBox RHT 

da marca Novus, locado em um abrigo (Figura 19), porém este apresentou falhas na 

medição e foi substituído por um TagTemp Stick, igualmente da marca Novus. Durante 

o período de medição de verão, como os outros dois data loggers LogBox RHT da 

marca Novus apresentaram problemas nas medições de temperatura interna das 

células-teste, optou-se então pelo uso dos data loggers TagTemp Stick para as 

células-teste e controle e para aferir a temperatura externa foi utilizado um data logger 

Hobo U10-001, da marca Onset Computer Corporation.  

Todos os equipamentos utilizados para medir a temperatura externa no terreno 

1 ficaram locados dentro de um abrigo que garante ao sensor sombreamento e 

proteção contra intempéries. No terreno 2, instalou-se uma estação meteorológica 

(Hobo Weather Logger), marca Onset Computer Corporation, modelo H21-001, para 

obtenção de dados de temperatura e umidade relativa locais. Também foram 

coletados dados de temperatura do solo obtidos através de um sensor acoplado junto 

à estação meteorológica. A ponta do sensor enterrado no solo foi posicionada a 50cm 

de profundidade da superfície. A Figura 43 mostra a estação meteorológica instalada 

no terreno 2 e o abrigo para sensor externo instalado no terreno 1. 
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Figura 43 – Estação meteorológica (terreno 2) e abrigo (terreno 1) 

Fonte: A autora (2017). 

Para o experimento, as configurações dos data loggers e a extração dos dados 

foram feitas com o software LogChart II, da Novus. Os aparelhos foram programados para 

realizar medições a cada 5 minutos. Já para a configuração e extração de dados da 

estação meteorológica foi utilizado o software HOBOware, e as medições também foram 

realizadas a cada 5 minutos. 

A Tabela 4 mostra as configurações dos equipamentos utilizados. 
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Tabela 4 – Configuração dos equipamentos 

Equipamento Imagem Características 

TagTemp Stick, 
marca Novus 

 

• Faixa de medida: Temperatura: -20,0°C a 
70,0°C. 
• Precisão das medidas:  

± 0,5°C @ 25°C; 
± 1°C máx. ao longo de toda a faixa de medida. 
• Resolução das medidas: Temperatura: 0,1°C. 
• Capacidade da memória: 32.000 (32 k) 
registros. 
• Intervalo entre medidas: 
- Mínimo de 5 segundos; 
- Máximo de 18 horas. 
• Alimentação: Bateria de lítio de 3,0 V 
(CR2032), interna. 
• Autonomia estimada da bateria: 
- Acima de 400 dias – Intervalo de aquisição de 
1 minuto; 
- Acima de 500 dias – Intervalo de aquisições de 
30 minutos; 
• Temperatura de trabalho: De –20°C a 70°C. 
• Alojamento: Poliamida. 
• Grau de proteção: até IP67. 
• Dimensões: 78 x 23 x 10 mm. 
• Interface com o PC: Conector USB. 
• Ambiente de operação do software LogChart ll. 

LogBox RHT, 
marca Novus 

 

• Faixa de medida: -40 a 80°C. Resolução de 
0,1°C. 
• Tempo de resposta: até 30 s em ar em 
movimento lento. 
• Capacidade de memória para 64.000 registros 
com um canal ou 32.000 registros com dois 
canais. 
• Intervalo de aquisição: programável entre 1 s 
até 18 horas. 
• Início de aquisição: imediato, pelo botão de 
disparo, em data/hora programado ou setpoint 
programado. 
• Fim de aquisição: por memória cheia, por data 
e hora, número de aquisições ou memória 
circular. 
• Comunicação Infravermelho: 50 cm, ângulo de 
30°. 
• Bateria interna de lithium substituível (3.6V ½ 
AA). 
• Autonomia estimada da bateria: superior a 200 
dias, fazendo uma coleta de dados semanal e 
com intervalo de aquisição de 5 minutos. A vida 
útil da bateria depende diretamente da 
frequência de coleta dos dados. 
• Software de configuração e coleta: LogChart ll. 
• Temperatura de operação: -40°C a 70°C. 
• Gabinete: IP65 (eletrônica), IP40 (sensor), 
ABS+PC anti-chama. 
• Dimensões: 70 x 60 x 35 mm. 
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Equipamento Imagem Características 

TagTemp NFC, 
marca Novus 

 

• Faixa de medição: -40°C a +70°C. 
• Exatidão de Temperatura: ±0,5°C a 25°C; 
±1,0°C em toda faixa de medição 
• Resolução: 0,1°C. 
• Capacidade da memória: 4.020 registros 
• Intervalo de aquisição: Programável entre 5 
min e 2h. 
• Configuração e coleta: RFID ISO 15693 (NFC-
V). 
• Aplicativo LogChart-NFC. 
• Interface de conversão USB para NFC 
(opcional), compatível com o software LogChart-
II. 
• Alimentação: Pilha de Lítio, 3V, interna, não 
substituível e não recarregável. 
• Autonomia da bateria: 400 dias com intervalo 
de aquisição de 15 minutos. 
• Alojamento: Corpo injetado em Poliamida. 
Toda a eletrônica é protegida pelo alojamento. 
• Dimensões: 65 x 44 x 8 mm (sensor não 
incluso). 

Hobo U10-001, 
marca Onset 

Computer 
Corporation 

 

• Faixa de medição: -20°C a 70°C  
• Exatidão de Temperatura: ± 0,53°C de 0°C a 
50°C 
• Resolução: 0.14°C a 25°C  
• Deriva: 0,1°C / ano 
• Tempo de resposta: 10 minutos no fluxo de ar 
de 1m/s (2,2 mph), típico de 90% 
• Duração da bateria: 1 ano de uso típico 
• Dimensões: 45 x 60 x 20 mm 

Estação 
Meteorológica - 
Hobo Weather 
Logger, marca 

OnsetCorporation, 
modelo H21-

001Computer, 
com sensores:  

S-THB-002 
(Temperatura 

externa);  

S-TMB-006 
(Temperatura do 

solo) 

H21-001 

 

 

S-THB-002 

 

H21-001 

• Faixa de medição: -20°C a 50°C com baterias 
alcalinas 
• Entradas para sensor: 10 
• Canais de dados: máximo de 15 
• Comunicação: porta serial de 3,5 mm ou 
conector externo à prova de intempéries 
• Dimensões: 23 cm (H) x 10 cm (P) x 18 cm (L) 
• Intervalo de registro: 1 segundo a 18 horas, 
intervalo especificado pelo usuário 
• Precisão do tempo: 0 a 2 segundos para o 
primeiro ponto de dados e ± 5 segundos por 
semana a 25 ° C 

S-THB-002 

• Faixa de medição: -40°C a 75°C 
• Exatidão de Temperatura: +/- 0,21°C de 0° a 
50°C  
• Resolução: 0,02°C a 25°C 
• Deriva: < 0,1°C / ano 
• Tempo de resposta: 5 minutos no fluxo de ar 
de 1m/s 
• Dimensões: 10 x 35 mm 
• Comprimento do cabo: 2m 
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Equipamento Imagem Características 

 S-TMB-006 

 

S-TMB-006 

• Faixa de medição: -40° a 100°C 
• Exatidão de Temperatura: ±0,7°C a 25°C  
• Resolução: 0,4°C a 25°C 
• Deriva: < 0,1°C / ano 
• Tempo de resposta: 2 minutos no fluxo de ar 
de 2m/s 
• Dimensões: 6 x 32 mm 

• Comprimento do cabo: 6m 

Fonte: Adaptado de Novus e Onset Computer Corporation (2018). 

Visando garantir a uniformidade das medições da temperatura do ar pelos 

diferentes sensores, estes foram acondicionados em um recipiente de EPS e guardados 

em um freezer durante um período de 10 horas a -15ºC. Posteriormente foram expostos 

à temperatura ambiente por mais 10 horas e verificadas as diferenças entre as medições 

registradas e a média das medições, observou-se uma diferença máxima de 0,7ºC da 

média, a qual foi corrigida a partir de equações de calibração dadas pela tendência entre 

a temperatura média de todos os sensores e a temperatura registrada por cada aparelho 

a cada 1 minuto. Após a aplicação das equações de calibração, o erro máximo observado 

foi de 0,1ºC, o que foi considerado aceitável. 

 

 

3.6 PERÍODOS DE EXPERIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

 

Passado o período de cada experimento, os dados foram coletados e 

analisados utilizando o método comparativo para tanto.  

O verão do ano de 2018 teve chuvas intensas na cidade de Curitiba e, por este 

motivo, a célula-teste 2 (subterrânea) instalada no terreno 2 apresentou infiltração de 

água em seu interior. Foi destampada e deixada ao sol secando por três dias e sua 

medição para o período foi realizada por apenas dois dias, intervalo de tempo até que 

se iniciassem as chuvas intensas e a infiltração de água novamente ao interior da 

célula-teste. 

A Tabela 5 mostra o período de monitoramento, a localização das células-teste 

e os equipamentos utilizados em cada etapa de experimentação e monitoramento in 

loco da pesquisa. 
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Tabela 5 – Período de monitoramento, localização e equipamento utilizados em cada etapa de 
monitoramento do experimento 

Etapa Período De 
Monitoramento 

Localização das 
Células-Teste 

Equipamentos 
Utilizados  

Outono/2017 

(Teste Piloto) 

25/03/2017 (0:00h) até 
02/04/2017 (23:55h) 

CC – Terreno 1 

CT1 – Terreno 1 

CT2 – Terreno 1 

CC, CT1 e CT2 – 
LogBox RHT (central), 
TagTemp NFC 
(parede e piso) 

Externo Terreno 1 – 
Dados do Instituto 
Nacional de 
Meteorologia (INMET) 
para Curitiba 

Inverno/2017 30/06/2017 (0:00h) até 
09/07/2017 (23:55h) 

CC – Terreno 1 

CT1 – Terreno 1 

CT2 – Terreno 2 

CC, CT1 e CT2 – 
LogBox RHT (central), 
TagTemp NFC 
(parede e piso) 

Externo Terreno 1 – 
TagTemp Stick 
(temperatura externa) 

Externo Terreno 2 – 
Estação Meteorológica 
Hobo Onset 
(temperatura externa e 
do subsolo) 

Verão/2018 03/02/2018 (0:00h) até 
04/02/2018 (23:55h) 

CC – Terreno 1 

CT1 – Terreno 1 

CT2 – Terreno 2 

CC, CT1 e CT2 –
TagTemp Stick 
(central), TagTemp 
NFC (parede e piso) 

Externo Terreno 1 – 
Hobo U10-001 Temp 
(temperatura externa) 

Externo Terreno 2 – 
Estação Meteorológica 
Hobo Onset 
(temperatura externa e 
do subsolo) 

Fonte: A autora (2018). 

 

 

3.7 PARÂMETROS AVALIADOS 

 

 

Os parâmetros avaliados para a verificação da eficiência térmica das células 

foram o conforto térmico, as amplitudes térmicas, os valores absolutos, o fator 

decremental e os sensores internos de cada célula. Esta seção busca esclarecer quais 

foram os procedimentos de cálculo e padrões utilizados na análise dos resultados. 
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3.7.1 Parâmetros para análise de desconforto térmico 

 

A análise de desconforto térmico foi realizada em duas etapas: a primeira de 

desconforto para frio (18ºC > T) e a segunda de desconforto para calor (29ºC < T). 

O desconforto por frio foi calculado em graus-hora obedecendo à condição: 

𝐷𝐹 = 𝑇ℎ − 18 ºC     (12) 

Onde: 

 𝐷𝐹 são os graus de desconforto por frio (ºCh); 

 𝑇ℎ é a temperatura horária auferida (ºCh). 

Após a aplicação para cada hora auferida durante o período de 

experimentação, foi realizada a somatória dos graus-hora que apresentaram resultado 

negativo para a equação 12, o que indica seu desconforto por frio. A condição para a 

somatória está representada na equação: 

∑ ,  𝑠𝑒 𝐷𝐹 < 0𝐷𝐹      (13) 

 Onde: 

 ∑DF  é a somatória dos graus de desconforto por frio por hora (ºCh); 

 𝐷𝐹 são os graus de desconforto por frio (ºCh). 

Para o cálculo de desconforto por calor, foi utilizado o mesmo método 

apresentado, porém obedecendo outra condição térmica: 

𝐷𝐶 = 𝑇ℎ − 29 ºC     (14) 

Onde: 

 𝐷𝐶 são os graus de desconforto por calor (ºCh); 

 𝑇ℎ é a temperatura horária auferida (ºCh). 

Em seguida foi realizada a somatória dos graus-hora de desconforto por calor, 

porém, nesta condição, a somatória deveria ser realizada somente para resultados de 

desconforto para calor que apresentaram resultado positivo, conforme mostra a 

equação: 

∑ ,  𝑠𝑒 𝐷𝐶 > 0𝐷𝐶      (15) 
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 Onde: 

 ∑DC  é a somatória dos graus de desconforto por calor por hora (ºCh); 

 𝐷𝐶 são os graus de desconforto por calor (ºCh). 

Desta maneira foi possível comparar as eficiências térmicas das células e 

avaliar seus índices de desconforto térmico. 

 

3.7.2 Parâmetros para análise da amplitude térmica, valores absolutos e atraso 

térmico 

 

A amplitude térmica indica os maiores picos de temperatura diária e, 

consequentemente, uma menor estabilidade térmica do ambiente avaliado. O cálculo 

da amplitude térmica é feito a partir da diferença entre a temperatura máxima e a 

mínima diária. 

∆𝐴𝐷 = 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛     (16) 

Onde: 

 ∆𝐴𝐷 é a amplitude térmica diária (K); 

 𝑇𝑚á𝑥 é a temperatura máxima diária (K); 

 𝑇𝑚á𝑥 é a temperatura mínima diária (K). 

O cálculo da amplitude também foi utilizado para a definição do dia de céu claro, 

que é escolhido com base na maior amplitude diária auferida durante os períodos de 

experimentação. A definição dos dias de céu claro facilitam a comparação dos 

resultados ao apresentar um recorte diário para diferentes estações do ano. 

Para a apresentação dos valores absolutos foram levantadas as temperaturas 

médias, máximas e mínimas auferidas durante as diferentes estações. A temperatura 

média (ºC) foi definida pela média das temperaturas máximas e mínimas auferidas 

diariamente em cada período de experimentação, após este cálculo, apresentou-se a 

maior média diária calculada para cada estação. 

O atraso térmico foi calculado pela quantidade de tempo (h) que a variação da 

maior temperatura diária demorou para transcorrer e se manifestar na superfície 

interna das células experimentadas. 
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3.7.3 Parâmetros para análise dos sensores internos em dia de céu claro 

 

Os sensores internos locados no centro do piso, centro da parede e centro do 

volume interno de cada célula foram analisados com recortes de dia de céu claro, 

quando a amplitude diária representava a mais alta do período. 

Para cada sensor posicionado no interior das células foi gerado o recorte de 

dia de céu claro e realizada a comparação dos diferentes tipos de células testadas 

(térrea, enterrada e semienterrada), verificando suas amplitudes para verificar o maior 

desempenho térmico. 

A análise do recorte de dia de céu claro também incluiu o fator decremental. 

Quando uma onda de calor se propaga do ambiente externo para a face interna e o 

ar de um ambiente, a amplitude externa terá um decréscimo que depende das 

propriedades termo físicas do material do invólucro. A razão entre a amplitude interna 

sobre a amplitude externa é o que define o fator decremental. 

𝐹𝐷 =
∆𝑇𝑖𝑛𝑡

∆𝑇𝑒𝑥𝑡
      (17) 

Onde: 

 𝐹𝐷 é o fator decremental; 

 ∆𝑇𝑖𝑛𝑡 é a variação de temperatura interna (K); 

 ∆𝑇𝑒𝑥𝑡 é a variação de temperatura externa (K). 

A partir deste cálculo pode ser determinada a capacidade de armazenamento 

de calor de um material. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados das temperaturas 

auferidas nas célula-teste 1 (semienterrada), célula-teste 2 (enterrada) e na célula 

controle (térrea), comparando seus resultados a fim de analisar qual apresenta melhor 

eficiência térmica. 

 

 

4.1 MEDIÇÃO DE OUTONO – TESTE PILOTO 

 

 

O teste piloto ocorreu no início da estação do outono do ano de 2017 com todas 

as células locadas no terreno 1. As medições consideradas para a análise iniciaram 

no dia 25/03/2017 às 00:00h horas e finalizaram no dia 02/04/2017 às 23:55 horas e 

todas as temperaturas foram registradas com um intervalo de 5 minutos. Os dados do 

primeiro e do último dia de monitoramento, que condizem à instalação e à retirada dos 

equipamentos, foram descartados por também corresponderem ao período de 

estabilização térmica do ambiente. A temperatura máxima do ar registrada neste 

período foi de 27,4ºC, no dia 25/03/2017 e a mínima de 13,8ºC, no dia 02/04/2017. A 

Figura 44 mostra as temperaturas internas das células e a temperatura externa local 

auferidas durante este período. Destacada em cinza está a faixa de conforto que, 

conforme a carta bioclimática gerada pelo software Analysis Bio prevê, situa-se entre 

18ºC e 29ºC em ambientes internos para a cidade de Curitiba. Os dados de umidade 

relativa foram descartados, tendo em vista que os sensores apresentaram problemas 

na medição e posteriormente a CT2 (enterrada) teve infiltração de água advinda do 

solo do terreno para seu interior. 
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Figura 44 – Temperaturas internas no período de monitoramento do outono 

Fonte: A autora (2017). 

Analisando o gráfico é possível observar que a temperatura externa nem 

sempre promove situação de conforto, sendo que durante o período noturno é que se 

concentram as situações de desconforto, quando as temperaturas baixam. A 

temperatura da CT2 (enterrada) é a que se mantém, na maior parte do período, dentro 

da faixa de conforto. Todas as células-teste, devido à ausência de ventilação, 

apresentam temperaturas máximas superiores às externas. 

 

4.1.1 Análise de desconforto térmico 

 

A partir das médias de temperaturas horárias descontou-se 18ºC a fim de 

conferir quais resultados eram negativos, apresentando desconforto para frio. Os 

resultados negativos foram somados e chegou-se aos valores de desconforto por frio 

em graus-hora para cada uma das células e do ambiente externo (Figura 45). 
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Figura 45 – Desconforto para frio durante o período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

A temperatura externa apresentou a situação mais evidente de desconforto, 

seguida pela célula-controle térrea, a célula-teste semienterrada e a célula-teste 

enterrada.  A temperatura externa mostrou 314,6 graus-hora de desconforto para frio 

durante todo o período do outono monitorado, considerada a demanda para o período. 

Os graus-hora de desconforto para frio medidos da temperatura externa foram 

considerados 100%, a Tabela 6 mostra a porcentagem de desconforto para frio de 

cada uma das células a partir dessa demanda.  

Tabela 6 – Porcentagem de desconforto para frio em cada tipo de célula durante o período do 
outono 

TIPO DE CÉLULA 
 

PORCENTAGEM DE 
DESCONFORTO PARA FRIO 

TÉRREA 63,8% 

SEMIENTERRADA 22,8% 

ENTERRADA 2,1% 

Fonte: A autora (2017). 

Nota-se que as células que possuem maior contato com o solo também são as 

que possuem as menores porcentagens de desconforto para frio no período do 

outono, sendo a CT2 (enterrada) com 2,1%, a CT1 (semienterrada) com 22,8% e a 

CC (térrea) com 63,8%. 
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A Figura 46 mostra o desconforto para calor (T>29ºC) em cada célula e no 

ambiente externo calculado a partir das médias de temperaturas horárias, das quais 

descontou-se 29ºC a fim de conferir quais resultados seriam positivos, que 

apresentariam desconforto para calor. 

 

Figura 46 – Desconforto para calor durante o período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

Para este período do ano o ambiente externo não apresentou situações de 

desconforto para calor, portanto não apresentou demanda. Porém os invólucros das 

células, devido à sua capacidade térmica e à falta de ventilação interna, resultaram 

em desconforto para calor. A CC (térrea) apresentou o maior índice de desconforto 

seguida da CT1  (semienterrada) e da CT2 (enterrada). 

Foi assumido o maior valor, da célula-controle (térrea) com 51,8 graus-hora, 

como 100% de desconforto para calor, e a partir disto foram calculados os abatimentos 

desse total para as demais células. A Tabela 7 mostra os resultados de desconforto 

para calor durante o período do outono.  

Tabela 7 – Porcentagem de desconforto para calor em cada tipo de célula durante o período do 
outono  

TIPO DE CÉLULA 
 

PORCENTAGEM DE 
DESCONFORTO PARA 

CALOR 

TÉRREA 100% 

SEMIENTERRADA 50,6% 

ENTERRADA 42,7% 

Fonte: A autora (2017). 
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 A célula-teste enterrada mostra a menor porcentagem de desconforto por calor 

(42,7%), seguida da célula teste semienterrada (50,6%). 

 

4.1.2 Amplitude térmica, valores absolutos e atraso térmico 

 

O dia de céu claro ocorreu no dia 25/03/2017 durante a realização do teste 

piloto, dia que obteve a maior amplitude térmica do período, como pode ser observado 

na Tabela 8. 

Tabela 8 – Amplitudes térmicas (K) auferidas para o período do outono 

DATA 
TÉRREA SEMIENTER-

RADA 
ENTERRADA EXTERNA 

TERRENO 1 

25/03 18,1 14,9 13,0 12,2 

26/03 13,6 10,7 9,2 8,3 
27/03 7,6 5,7 5,7 5,6 

28/03 13,0 9,8 8,6 8,0 

29/03 13,4 10,4 9,8 7,3 

30/03 15,2 11,4 9,9 7,9 

31/03 10,3 8,3 6,3 5,0 

01/04 12,0 9,5 7,1 6,1 

02/04 14,9 11,1 9,9 8,9 

MÉDIA 13,1 10,2 8,8 7,7 

Fonte: A autora (2017). 

Os resultados das amplitudes térmicas diárias foram obtidos a partir da 

diferença entre as temperaturas externas máximas e mínimas do dia do terreno 1. Em 

todos os dias, a célula controle térrea apresenta amplitudes térmicas diárias mais altas 

e a célula-teste enterrada as mais baixas dentre as células o que se reafirma nas 

médias. Percebe-se também que a amplitude térmica externa manteve-se abaixo de 

todas as células, deixando evidente que as CTs e CC possuíam maior aquecimento 

interno. O fato pode ser explicado pela capacidade de absorção e estocagem de carga 

térmica que o solo possui (inércia térmica). Nota-se que  o teste piloto foi realizado no 

início do outono e que a massa de terra ainda tinha armazenado carga térmica 

proveniente do período de verão, passando energia em forma de calor para o 

ambiente interno das CTs enterradas e semienterrada. 

A Figura 47 reforça a análise das amplitudes térmicas das células.  
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Figura 47 – Amplitude térmica diária do ambiente externo e das células durante o período do 

outono 

Fonte: A autora (2017). 

É possível reafirmar que o dia 25 de março foi o dia em que a temperatura 

sofreu maior amplitude térmica. Também verifica-se que a CC (térrea) apresentou 

maior variação de amplitude em todos os dias de experimentação, seguida da CT1 

(semienterrada) e por fim da CT2 (enterrada), sendo esta última a célula que 

apresenta menor amplitude térmica para todo o período. 

Afim de realizar uma comparação entre as células, a Tabela 9 mostra os valores 

absolutos das temperaturas (ºC) auferidas em cada tipo de célula, assim como os 

dados de temperatura externa da base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) para o intervalo de experimentação do teste piloto. 

Tabela 9 – Valores absolutos das temperaturas (ºC) auferidos em cada tipo de célula e dos 
dados de temperatura externa do INMET para o período do outono 

VALORES 
ABSOLUTOS 

TCC TCT1 TCT2 TINMET 
TÉRREA SEMIENTERRADA ENTERRADA EXTERNA 

Média 19,8 20,4 21,2 17,5 

Máxima 33,9 32,4 31,7 26,6 

Mínima 13,7 15,6 14,5 13,2 

Fonte: A autora (2017). 

Ao comparar os valores absolutos da temperatura externa, da célula controle e 

das células-teste é possível verificar que a temperatura média da CT2 (enterrada) é 

mais alta do que as demais células e até mesmo do que a temperatura externa, fato 

que se deve ao acúmulo de calor absorvido pelo solo no período diurno e dissipado 
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ao ambiente interno da célula-teste enterrada durante a noite e à falta de ventilação a 

que a célula-teste esteve condicionada. Esse evento pode ser confirmado através da 

observação das temperaturas absolutas máximas e mínimas. A célula-teste enterrada 

possui o menor valor de temperatura máxima absoluta entre as células auferidas, 

31,7ºC da CT2, contra 32,4ºC da CT1 e 33,9ºC da CC, justamente no período mais 

quente do dia. Para a mínima temperatura absoluta, da média dos valores mais baixos 

de temperatura auferidos no período do outono, a CT2 marcou 14,5ºC, contra 15,6ºC 

da CT1 e 13,7ºC da CC, sendo esta última a mais baixa entre todas. 

Para um resultado mais acurado, as células foram correlacionadas com suas 

devidas locações. A partir disso, foi gerado o fator decremental – razão entre a 

amplitude interna sobre a amplitude externa –apresentado na Figura 48. 

 

Figura 48 – Fator decremental das células durante o período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

O fator decremental é a relação decrescente da amplitude durante o processo 

de propagação da onda de calor através do invólucro da edificação, portanto quanto 

mais baixo o fator decremental maior é a capacidade térmica do invólucro. A CT2 

(enterrada) apresenta os melhores resultados com valores mais baixos, seguida pela 

CT1 (semienterrada)  e pela CC (térrea) com os valores mais altos. A média do fator 

decremental de todos os dias auferidos foi de 1,16 para CT2, 1,34 para CT1 e 1,73 

para CC. 
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A Tabela 10 mostra o atraso térmico, em horas, anotado diariamente em cada 

célula para o período de experimentação do teste piloto. Para este cálculo, foi levada 

em conta a diferença horária entre a ocorrência da temperatura máxima diária interna 

de cada célula relativamente à hora da máxima diária externa. 

Tabela 10 – Atraso térmico em horas por tipo de célula-teste 

 
DIA 

CC 
TÉRREA 

CT1 SEMIENTERRADA CT2 ENTERRADA 

25/mar 0 0 1 

26/mar 0 0 1 

27/mar 0 0 1 

28/mar 0 0 1 

29/mar 0 0 1 

30/mar 0 0 1 

31/mar 1 0 1 

01/abr 0 0 1 

02/abr 0 0 1 

Fonte: A autora (2017). 

Os resultados mostram um maior atraso térmico médio para a CT2 (enterrada), 

que mantém em todos os dias de medição 1 hora de atraso térmico seguida da CC 

(térrea) que apresentou 1 hora de atraso térmico registrada no dia 31/03 e por fim, a 

CT1 (semienterrada) que não obteve registros de atraso térmico. 

 

4.1.2 Sensores internos em dia de céu claro  

 

A Figura 49 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores locados no 

centro de cada célula, assim como a temperatura externa em dia de céu claro 

(25/03/2017), e destaca a maior e a menor diferença de amplitude entre as células 

comparadas: CC (célula controle – térrea) e CT2 (célula-teste 2 – enterrada). 
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Figura 49 – Temperaturas internas em dia de céu claro no período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

Enquanto a amplitude auferida em dia de céu claro na célula controle foi de 

18,1K, na CT2 (enterrada) foi de 13,0K, representando uma redução percentual da 

amplitude de 28,0% entre as duas. A amplitude térmica auferida na CT1 

(semienterrada) foi de 14,9k, apresentando uma diferença de 18% da célula controle. 

A Figura 50 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área da face interna da parede voltada ao oeste, 

assim como a temperatura externa em dia de céu claro (25/03/2017) e destaca a maior 

e a menor diferença de amplitude entre as células comparadas: CC (célula controle) 

e CT2 (célula-teste 2 – enterrada). 
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Figura 50 – Temperaturas superficiais das paredes em dia de céu claro no período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

Verifica-se novamente que a CC possui uma amplitude térmica superior que a 

CT2, sendo que esta última possui a menor amplitude térmica das células testadas. A 

amplitude auferida em dia de céu claro na célula controle foi de 18,0K, já na célula-

teste enterrada foi de 11,8K, o que resulta em uma diferença percentual de 34% entre 

as amplitudes das duas. O resultado apresentado é maior que o da análise anterior, 

realizada com a temperatura do ar interno, o que indica a contribuição do solo para o 

aumento do amortecimento térmico da célula-teste. A amplitude térmica auferida na 

CT1 (semienterrada) foi de 13,9K, apresentando uma diferença de 23% da célula 

controle. Nota-se que, quanto maior a área paredes em contato com o solo, menor é 

a amplitude térmica. 

A Figura 51 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área do piso, assim como a temperatura externa 

em dia de céu claro (25/03/2017) e destaca a maior e a menor diferença de amplitude 

entre as células comparadas: CC (célula controle) e CT2 (célula-teste 2 – enterrada). 
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Figura 51 – Temperaturas superficiais de piso em dia de céu claro no período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

Nos sensores de piso novamente verifica-se que a maior diferença de 

amplitude térmica diária ocorre na célula controle (térrea) com 19,5K auferidos. A 

célula-teste 2 (enterrada) apresentou uma amplitude térmica de apenas 7,5K, 

enquanto a célula-teste 1 (semienterrada) apresentou 14,1K. Isso significa uma 

diferença percentual de 62% na amplitude térmica entre CC e CT2, e de 28% entre 

CC e CT1.  

Observa-se que o sensor superficial de piso instalado na CT2 marca às 9:00 

horas até 11:00 horas temperaturas inferiores as medidas de temperatura externa, 

fato somente visto no gráfico deste sensor. Com isso, pode ser verificado que, quanto 

mais profundo foi locado o sensor e maior foi o seu contato com o solo, menor foi sua 

temperatura auferida e sua amplitude térmica.  

O fator decremental está correlacionado ao efeito de redução de amplitude 

interna quando comparada à externa. Este efeito é ocasionado quando uma onda de 

calor passa do ambiente externo pelo invólucro e alcança o ambiente interno de uma 
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edificação ou, como é o caso deste estudo, de uma célula-teste. Para tanto, foram 

elaborados gráficos do fator decremental do dia de céu claro para os sensores 

centrais, de paredes e de pisos (Figura 52). 

 

Figura 52 – Fator decremental em dia de céu claro – período do outono 

Fonte: A autora (2017). 

 Considerando que o fator decremental é a razão entre a variação da 

temperatura interna e a variação da temperatura externa. Sabe-se que quanto maior  

o fator, maior é a amplitude do sensor interno em relação à amplitude do sensor 

externo. Isto também significa uma maior amplitude e uma menor estabilidade térmica 

propiciada pelo invólucro da célula e sua condição de contato com o solo. No resultado 

de todos os sensores, a célula-teste enterrada apresentou os menores índices de fator 

decremental. Os sensores de piso e parede, que estão com contato com o solo, 

apresentam índices mais baixos, portanto mais estáveis e com maior eficiência 

térmica que o sensor central das células-teste enterrada e semienterrada. Já a célula-

controle térrea apresenta os maiores índices. Sem contato com o solo nas paredes 

esta célula alcança os maiores fatores decrementais e, portanto, a menor eficiência 

térmica. 
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4.2 MEDIÇÃO DE INVERNO 

 

 

A medição de inverno ocorreu no fim do mês de junho e início do mês de julho 

do ano de 2017 com a célula controle (CC – térrea) e a célula-teste 1 (CT1 – 

semienterrada) locadas no terreno 1, enquanto a célula-teste 2 (CT2 – enterrada) foi 

relocada para o terreno 2 – conforme apresentado no capítulo 3 – Metodologia, 

subitem: Local do Experimento.  

No terreno 1 foi implantado um abrigo para um data logger registrar as 

medições de temperatura externa, enquanto no terreno 2 foi locada uma estação 

meteorológica com dois sensores de temperatura: um para medir a temperatura 

externa e outro para medir a temperatura do solo a uma profundidade de 50cm da 

superfície. Todos os sensores (internos, externos e de solo) foram programados para 

extrair a medição de temperatura a cada 5 minutos. 

As medições consideradas para a análise iniciaram no dia 30/06/2017 às 

00:00h horas e finalizaram no dia 09/07/2017 às 23:55 horas. As temperaturas 

máximas registradas neste período foram de 23,4ºC no terreno 1 e de 20,7ºC no 

terreno 2, no dia 30/06/2017 e as mínimas de 9,1ºC no terreno 1 e de 11,9ºC no 

terreno 2, no dia 05/07/2017. A Figura 53 mostra as temperaturas internas auferidas 

pelos sensores centrais de cada uma das células, e a temperatura do solo do terreno 

2 medidas durante este período. Grifada em cinza claro está a faixa de conforto de 

18ºC a 29ºC. 
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Figura 53 – Temperaturas internas no período de monitoramento de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

É possível verificar no gráfico que a célula controle (térrea) seguida da célula-

teste 1 (semienterrada) situam-se dentro da faixa de conforto por mais tempo do que 

a célula-teste 2 (enterrada). No entanto, também é visto que, conforme as 

temperaturas baixam bruscamente, as temperaturas internas da  CC e da CT1 são as 

que mais se afastam da faixa de conforto. Considerando que os períodos abaixo da 

faixa de conforto são mais prolongados para todas as células, isso significa que a CC 

e a CT1 gastariam mais energia para atingir temperaturas de conforto e mantê-las, e, 

para tanto, foi realizada a análise de conforto. 

 

4.2.1 Análise de desconforto térmico 

 

O período do inverno mostrou somente desconforto para frio e, como 

anteriormente, a partir das médias de temperaturas horárias descontou-se 18ºC a fim 

de conferir quais resultados eram negativos, que apresentaram desconforto para frio. 

Os resultados de desconforto para frio foram somados e chegou-se aos valores de 

desconforto em graus-hora para cada uma das células e dos terrenos 1 e 2, 

correspondentes ao ambiente externo (Figura 54). 
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Figura 54 – Desconforto para frio durante o período do inverno 

Fonte: A autora (2017). 

As temperaturas externas apresentam os maiores níveis de desconforto, no 

terreno 1, onde estiveram implantadas a CC (térrea) e a CT1 (semienterrada). A 

somatória de graus-hora aponta 1.035,2. Já no terreno 2, onde esteve implantada a 

CT2 (enterrada) foi auferida a somatória de 786,6ºCh de desconforto para frio. O 

menor nível de desconforto medido foi o do sensor que estava no solo, de 247,1 graus-

hora. Quando as células são correlacionadas com seus respectivos terrenos de 

locação é possível verificar que o solo apresenta o menor desconforto para frio. Já 

quanto as células, a célula controle (térrea) possui o maior índice de desconforto por 

frio, seguida da semienterrada (CT1) e da térrea (CT2). 

As somatórias de graus-hora dos sensores externos locados nos terrenos 1 e 

2 foram assumidas como demandas e, a partir destas, foi calculada a eficiência de 

cada célula correlacionada ao seu respectivo terreno de locação durante o período de 

experimento. Os resultados são mostrados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Porcentagem de desconforto para frio em cada tipo de célula durante o período do 
inverno 

TIPO DE CÉLULA 
 

PORCENTAGEM DE 
DESCONFORTO PARA FRIO 

TÉRREA 75,6% 

SEMIENTERRADA 72,3% 

ENTERRADA 69,2% 

Fonte: A autora (2017). 
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Na estação do inverno nota-se que a célula controle térrea (75,6%) é a que 

mostra maior desconforto por frio quando somados os graus-hora abaixo de 18ºC, 

seguida da semienterrada (72,3%) e pela enterrada (69,2%). 

 

4.2.2 Amplitude térmica, valores absolutos e atraso térmico 

 

A Figura 55 mostra as variações de temperatura do ambiente externo, das 

células e do solo que ocorreram diariamente durante o período de medição de inverno.  

 

Figura 55 – Amplitude térmica diária do ambiente externo, das células  e do solo durante o 

período de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

É possível identificar que para todos os dias medidos, o dia 05/07 possui as 

maiores amplitudes térmicas para ambos os terrenos e por este motivo é identificado 

como dia de céu claro.  A Tabela 12 reforça este resultado mostrando as amplitudes 

diárias de cada célula, dos terrenos e do solo durante o período de experimentação 

realizado no inverno. 
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Tabela 12 – Amplitudes térmicas (K) auferidas para o período do inverno 

DATA 
TÉRREA SEMIENTER-

RADA 
ENTERRADA EXTERNA 

TERRENO 1 
EXTERNA 

TERRENO 2 
SOLO 

TERRENO 2 

30/06 10,9 10,7 5,7 10,8 6,5 0,2 
01/07 8,8 8,1 4,9 9,2 5,7 0,2 
02/07 5,0 4,4 2,7 5,7 3,6 0,6 

03/07 5,6 4,9 2,6 5,8 3,8 0,7 

04/07 5,3 4,9 2,8 5,6 3,5 0,4 

05/07 11,4 10,4 6,2 10,1 6,1 0,3 

06/07 8,3 7,5 3,8 8,8 5,6 0,2 

07/07 8,5 7,5 3,4 8,6 4,8 0,2 

08/07 9,3 8,3 4,2 8,9 5,3 0,2 

09/07 8,7 7,5 5,3 8,7 5,8 0,3 

MÉDIA 8,2 7,4 4,2 8,2 5,1 0,3 
Fonte: A autora (2017). 

Também se constata que a célula-teste enterrada (4,2K) possui as menores 

amplitudes térmicas diárias das células auferidas, seguida da célula-teste 

semienterrada (7,4K) e célula controle térrea (8,2K) que possui a mesma amplitude 

do ambiente externo a qual estava locada. 

Quanto aos dois locais de experimentação, o terreno 1 possui uma maior 

amplitude térmica quando comparado ao terreno 2, provavelmente pelo fato da área 

deste lote ser mais descampado, portanto mais suscetível a variação de quantidade 

de radiação solar e menos protegida dos ventos dominantes. Levando em 

consideração o fato de que os terrenos não possuem a mesma amplitude térmica e 

temperaturas externas, os resultados de cada uma das células foram correlacionados 

às suas respectivas locações, tratados e então comparados entre si. 

Afim de realizar uma comparação entre as células, a Tabela 13 mostra os 

valores absolutos das temperaturas (ºC) auferidas em cada tipo para o intervalo de 

experimentação do inverno. 

Tabela 13 – Valores absolutos das temperaturas (ºC) auferidos em cada tipo de célula e terreno 
para o período do inverno 

VALORES  TCC TCT1 TCT2 TEXT1 TEXT2 

ABSOLUTOS TÉRREA SEMIENTERRADA ENTERRADA TERRENO 1 TERRENO 2 

Média 17,0 15,1 15,8 13,8 14,7 
Máxima 20,5 20,1 18,8 19,3 18,3 
Mínima 12,3 12,6 14,6 11,0 13,1 

Fonte: A autora (2017). 

Os resultados da Tabela 13 mostram médias de temperatura mais baixas para 

a CT1 (semienterrada) e para a CT2 (enterrada), enquanto a CC (térrea) mostra uma 
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média mais alta, com temperatura mínima mais baixa (12,3ºC) e máxima mais alta 

(20,5ºC). A CT2 apresentou a temperatura mínima mais alta (14,6ºC) e temperatura 

máxima mais baixa (18ºC), porém essa última se encontrava em zona de conforto 

térmico (T ≥ 18ºC). Para um resultado mais acurado, se fez necessário correlacionar 

as células com suas respectivas locações. A partir disso foi gerado o fator decremental 

– razão entre a amplitude interna sobre a amplitude externa – que está apresentado 

na Figura 56. 

 

Figura 56 – Fator decremental das células durante o período de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

A CT2 (enterrada) apresentou os melhores resultados com os menores valores, 

exceto no dia 09/07 quando esta é superada pela CT1 (semienterrada) que nos 

demais dias ficou em segundo lugar, seguida pela CC (térrea) com os maiores valores. 

As médias do fator decremental de todos os dias auferidos foram de 0,8 para CT2, 0,9 

para CT1 e 1,0 para CC. No dia 05 de julho, dia de céu claro, é possível observar que 

a CC (térrea) mostra o maior fator decremental e que a CT1 (enterrada) apresenta o 

menor fator. Ao analisar em conjunto com os gráficos de amplitude térmica e de 

medição ao longo do período, é possível verificar que a célula-teste enterrada possui 

menor amplitude e menor afastamento da zona de conforto térmico do que as outras 

células. Verifica-se portanto que, conforme já exposto no estudo de Bernardos et al. 

(2014), a célula-teste enterrada necessita de menor demanda energética para manter 

a temperatura do ar interno em situação de conforto térmico. 
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Durante o período de monitoramento foram levantadas as temperaturas 

máximas diárias externas de cada terreno e internas de cada célula-teste a fim de 

verificar qual seria o atraso térmico diário de cada célula. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Atraso térmico em horas por tipo de célula-teste 

 
DIA 

CC 
TÉRREA 

CT1 SEMIENTERRADA CT2 ENTERRADA 

30/jun 0 0 2 

01/jul 0 1 1 

02/jul 1 1 1 

03/jul 1 1 2 

04/jul 0 0 1 

05/jul 1 0 1 

06/jul 0 0 1 

07/jul 0 0 0 

08/jul 1 1 1 

09/jul 0 0 0 

Fonte: A autora (2017). 

É possível verificar que a célula-teste enterrada possui o maior atraso térmico 

e a célula controle térrea e a célula-teste semienterrada possuem atraso térmico 

similar. 

 

4.2.3 Sensores internos em dia de céu claro  

 

A Figura 57 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores locados no 

centro de cada célula, assim como as temperaturas externas (terrenos 1 e 2) e do solo 

(terreno 2) em dia de céu claro (05/07/2017), e destaca a maior e a menor diferença 

de amplitude entre as células comparadas: CC (célula controle – térrea) e CT2 (célula-

teste 2 – enterrada). 
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Figura 57 – Temperaturas internas em dia de céu claro no período do inverno 

Fonte: A autora (2017). 

A amplitude auferida em dia de céu claro no terreno 1 foi de 10,1K, na CC 

(térrea) foi de 11,4K e na CT1 (semienterrada) foi de 10,4K. Já na CT2 (enterrada) foi 

de 6,2K e no terreno 2, onde está implantada esta última, a amplitude foi de 6,1K. O 

solo do terreno 2 possui uma variação de temperatura máxima e mínima baixa, de 

apenas 0,3K, e foi inserido em todos os gráficos como referencial. 

Os dados apontam que a CT2 apresenta 0,1K de diferença entre sua amplitude 

interna e externa, representando a célula mais estável, seguida da CT2, com 0,3K e 

da CC com 1,3K. A redução percentual de amplitude térmica entre a célula-controle 

térrea e a célula-teste enterrada (CT2) foi de 92% e entre a CC e a CT1 

(semienterrada) foi de 77%. 

A Figura 58 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área da face interna da parede voltada ao oeste, 

assim como a temperatura externa (terrenos 1 e 2) e do solo (terreno 2) em dia de céu 
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claro (05/07/2017) e destaca a maior e a menor diferença de amplitude entre as 

células comparadas: CT1 (célula-teste 1 – semienterrada) e CT2 (célula-teste 2 – 

enterrada). 

 

Figura 58 – Temperaturas superficiais das paredes em dia de céu claro no período de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

Pode ser verificado que a amplitude térmica da célula-teste 1(semienterrada) 

foi a mais alta de todas, com 14,1K de variação, a célula-teste 2 (enterrada) a mais 

baixa, com 8,3K e a célula controle (térrea), mediana com 12,9K. As variações diárias 

das temperaturas dos terrenos 1 e 2 são de 10,1K e 6,1K respectivamente. As 

diferenças entre as temperaturas externas e internas é de 4,0K para CT2, de 2,2K 

para CT1 e de 2,8K para CC, e a redução percentual da amplitude térmica da célula-

teste semienterrada para a célula-controle térrea e a célula-teste enterrada foram de 

30% e 45% respectivamente. 

A Figura 59 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área do piso, assim como as temperaturas 
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externas (terreno 1 e 2) e a temperatura do solo (terreno 2) em dia de céu claro 

(05/07/2017) e destaca a maior e a menor diferença de amplitude entre as células 

comparadas: CC (célula controle) e CT2 (célula-teste 2 – enterrada). 

 

Figura 59 – Temperaturas superficiais de piso em dia de céu claro no período de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

Nos sensores de piso novamente verifica-se que a maior diferença de 

amplitude térmica diária ocorre na célula controle (térrea) com 18,4K auferidos. A 

célula-teste 2 (enterrada) apresentou uma amplitude térmica de apenas 7,4K, 

enquanto a célula-teste 1 (semienterrada) apresentou 14,5K. As diferenças das 

amplitudes internas e externas foram de 1,4K para CT2, de 4,4K para CT1 e de 8,2K 

para CC, a redução percentual da amplitude térmica da célula-controle térrea para a 

CT2 é de 83% e de 46% para CT1. 

Verifica-se que, quanto mais profundos os sensores foram posicionados, mais 

altas foram as diferenças entre as células-teste e a célula controle, sendo a CT2 

(enterrada) a que apresentou maior estabilidade e amplitude mais baixa.  

Também foi realizada a análise do fator decremental já que este, como visto 

anteriormente, está relacionado à amplitude térmica externa de cada terreno. Para 
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tanto, foram elaborados gráficos do fator decremental do dia de céu claro para os 

sensores central, de parede e de piso (Figura 60). 

 

Figura 60 – Fator decremental em dia de céu claro – período de inverno 

Fonte: A autora (2017). 

O menor valor de fator decremental para o sensor de piso foi apresentado pela 

CT2 (enterrada); para o sensor posicionado no centro das células foi pela  CT1 

(semienterrada) e; para o sensor locado na parede oeste foi pela CC (térrea). Os 

resultados reforçam a averiguação de que quanto mais profundo no solo estiver a 

célula-teste, melhor será o seu desempenho térmico, tendo em vista que as diferenças 

entre os fatores decrementais de todas as células é maior nos sensores de piso do 

que as vistas nos sensores de parede e centro. 
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4.3 MEDIÇÃO DE VERÃO 

 

 

Foram realizadas duas medições durante o período da estação de verão, a 

primeira em meados de janeiro, que não pode ser utilizada, pois neste mês no ano de 

2018, a ocorrência de chuvas foi abundante em Curitiba e a célula-teste enterrada 

(CT2), locada então no terreno 2, apresentou sinais de infiltração de água em seu 

interior. Os equipamentos LogBox RHT também apresentaram erros ao registrar as 

temperaturas e foram substituídos pelos TagTemp NFC da marca Novus. Devido a 

estes problemas, a CT2 teve de ser aberta e deixada secar ao sol para nova medição, 

que ocorreu no início do mês de fevereiro do ano de 2018 com a célula controle (CC 

– térrea) e a célula-teste 1 (CT1 – semienterrada) locadas no terreno 1, enquanto a 

célula-teste 2 (CT2 – enterrada) foi locada no terreno 2 conforme já realizado na 

medição do inverno. 

As amostragens consideradas para a análise iniciaram no dia 03/02/2018 às 

00:00h horas e finalizaram no dia 04/02/2018 às 23:55 horas, no dia 05/02/2018 foi 

novamente verificada infiltração e os dados descartados. As temperaturas máximas 

registradas neste período foram de 27,2ºC no terreno 1 e de 20,6ºC no terreno 2, no 

dia 03/02/2018 e as mínimas de 15,2ºC no terreno 1 e de 16,0ºC no terreno 2, também 

no dia 03/02/2018. A Figura 61 mostra as temperaturas internas, auferidas pelos 

sensores centrais de cada uma das células, e a temperatura do solo do terreno 2 

medidas durante este período. Grifada em cinza claro está a faixa de conforto de 18ºC 

a 29ºC. 
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Figura 61 – Temperaturas internas no período de monitoramento de verão 

Fonte: A autora (2018). 

Enquanto a célula-teste 2 apresentou maior frequência dentro da área de 

conforto (18ºC ≤ Tconforto ≤ 29ºC), a célula-teste 1 (semienterrada) e a célula controle 

(térrea) variaram suas temperaturas para acima e abaixo da faixa de conforto. Isso 

significa que estas células apresentaram desconforto tanto para frio como para calor 

e que gastariam mais energia para atingir e manter temperaturas de conforto. 

 

4.3.1 Análise de desconforto térmico 

 

A Figura 62 mostra o somatório de graus hora em desconforto para frio 

(T<18ºC) durante o período de medição de verão. 
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Figura 62 – Desconforto para frio durante o período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

A temperaturas externas dos terrenos 1 e 2, representaram 35,8 e 37,0 graus-

hora de desconforto por frio respectivamente, os maiores índices obtidos no período. 

Em contraposição, o solo não mostrou desconforto por frio. A Tabela 15 correlaciona 

os resultados de graus-hora obtidos para CC, CT1 e CT2 com seus respectivos 

terrenos de locação. 

Tabela 15 – Porcentagem de desconforto para frio em cada tipo de célula durante o período de 
verão 

TIPO DE CÉLULA 
 

PORCENTAGEM DE 
DESCONFORTO PARA FRIO 

TÉRREA 52,2% 

SEMIENTERRADA 13,1% 

ENTERRADA 1,9% 

Fonte: A autora (2018). 

A CT2 (enterrada) mostrou ter a menor porcentagem de desconforto para frio, 

com 1,9%, seguida da CT1 (semienterrada),com 13,1% e da CC (térrea), com 52,2%. 

A Figura 63 mostra o desconforto para calor (T>29ºC) de cada célula e do 

ambiente externo calculados a partir das médias de temperaturas horárias, das quais 

descontaram-se 29ºC com a finalidade de verificar quais apresentariam maior índice 

de desconforto para calor. 
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Figura 63 – Desconforto para calor durante o período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

O ambiente externo não apresentou desconforto para calor durante o período 

de medição de verão, tampouco a CT2 (enterrada) ou o sensor posicionado no solo. 

Porém os invólucros da célula-controle (térrea) e da célula-teste 1 (semienterrada), 

devido à sua capacidade térmica e à falta de ventilação interna, resultaram em 

desconforto para calor. A CC (térrea) apresentou o maior índice de desconforto, 

seguida da CT1  (semienterrada). 

Assumindo o maior valor da célula-controle (térrea) com 32,9 graus-hora, como 

100% de desconforto para calor, foi calculado a partir desta base o percentual da CT1, 

que encontra-se na Tabela 16. Uma vez que a CT2 não apresentou desconforto para 

calor no período de verão, seu percentual é zero. 

Tabela 16 – Porcentagem de desconforto para calor em cada tipo de célula durante o período 
do verão  

TIPO DE CÉLULA 
 

PORCENTAGEM DE 
DESCONFORTO PARA 

CALOR 

TÉRREA 100% 

SEMIENTERRADA 63,2% 

ENTERRADA 0% 

Fonte: A autora (2018). 

 A célula-teste enterrada é a que apresenta desempenho mais alto e a célula-

controle térrea é que apresenta o mais baixo, conforme já constatado, e célula-teste 

1 (semienterrada) obteve 63,2% de desconforto para calor durante o período de 

medição de verão. 
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4.3.2 Amplitude térmica, valores absolutos e atraso térmico 

 

A Figura 64 e a Tabela 17 apresentam a amplitude térmica (K) de todas as 

temperaturas internas das células, externas dos terrenos e do solo (terreno 2) 

calculadas a partir de médias horárias.  

 

 

Figura 64 – Amplitude térmica diária do ambiente externo e das células durante o período de 

verão 

Fonte: A autora (2018). 

Tabela 17 – Amplitudes térmicas (K) auferidas para o período de verão 

 
DATA 

TÉRREA SEMIENTER-
RADA 

ENTERRADA EXTERNA 
TERRENO 1 

EXTERNA 
TERRENO 2 

SOLO 
TERRENO 2 

03/02 19,8 16,1 4,2 14,6 5,2 0,2 
04/02 18,1 14,8 4,4 11,3 4,4 0,1 

MÉDIA 19,0 15,5 4,3 13,0 4,8 0,2 

Fonte: A autora (2018). 

O dia de céu claro (03/02/2018) apresenta as maiores variações de amplitude 

externa: 14,6K para o terreno 1 e 5,2K para o terreno 2. A menor variação de 

temperatura (amplitude térmica) é a do solo com 0,2K para o período, seguida da CT2 

(enterrada) com 4,2K, da CT1 (semienterrada) com 16,2K e da CC (térrea) com 19,8K. 

Afim de realizar uma comparação entre as células, a Tabela 18 mostra os 

valores absolutos das temperaturas (ºC) auferidas em cada tipo de célula e terreno 

para o intervalo de experimentação de verão. 
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Tabela 18 – Valores absolutos das temperaturas (ºC) auferidos em cada tipo de célula e de 
terreno para o período de verão 

VALORES TCC TCT1 TCT2 TEXT1 TEXT2 

ABSOLUTOS TÉRREA SEMIENTER-
RADA 

ENTERRADA TERRENO 1 TERRENO 2 

Média 24,3 24,6 20,3 20,7 18,3 
Máxima 33,5 32,0 21,4 27,2 20,6 
Mínima 17,6 19,4 18,8 15,2 16,0 

Fonte: A autora (2018). 

Os resultados apontam que a célula-teste semienterrada possui a maior 

temperatura média (24,6ºC) das células e célula-teste enterrada a menor média 

(20,3ºC). A CC (térrea) mostrou a maior média de temperatura máxima (33,5ºC) e a 

menor média de temperatura mínima (17,6ºC). A CT1 (semienterrada) apresenta a 

maior temperatura mínima média (19,4ºC) e a CT2 (enterrada) mostrou a menor 

temperatura máxima média (21,4ºC). Das temperaturas externas dos terrenos 

auferidas, o terreno 2 possui a menor média (18,3ºC). Já o terreno 1 mostra a maior 

média de temperatura máxima externa (27,2ºC) e também a menor média de 

temperatura mínima (15,2ºC). 

Durante o período de monitoramento foram levantadas as temperaturas 

máximas diárias externas de cada terreno e internas de cada célula-teste a fim de 

verificar qual seria o atraso térmico diário de cada célula. Os valores médios do atraso 

térmico estão apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 – Atraso térmico em horas por tipo de célula-teste 

 
DIA 

CC 
TÉRREA 

CT1 
SEMIENTERRADA 

CT2 
ENTERRADA 

03/fev 0 0 1 

04/fev 0 0 0 

Fonte: A autora (2018). 

É possível verificar que a célula-teste enterrada possui maior atraso térmico 

que a célula controle térrea e a célula-teste semienterrada, já que estas não 

apresentaram atraso térmico significativo. 

 

 

4.3.3 Sensores internos em dia de céu claro  

 

A Figura 65 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores locados no 

centro de cada célula, assim como as temperaturas externas (terrenos 1 e 2) e do solo 
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(terreno 2) em dia de céu claro (03/02/2018), e destaca a maior e a menor diferença 

de amplitude entre as células comparadas: CC (célula controle – térrea) e CT2 (célula-

teste 2 – enterrada). 

 

Figura 65 – Temperaturas internas em dia de céu claro no período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

A amplitude auferida em dia de céu claro no terreno 1 foi de 14,6K, na CC 

(térrea) foi de 19,8K e na CT1 (semienterrada) foi de 16,1K. Já na CT2 (enterrada) foi 

de 4,2K e no terreno 2, onde está implantada esta última, a amplitude foi de 5,2K. O 

solo do terreno 2 possui uma variação de temperatura máxima e mínima muito baixa, 

de apenas 0,2K, e foi inserido em todos os gráficos como referencial. Os dados 

apontam que a CT2 apresenta 1,0K de diferença entre sua amplitude interna e 

externa, representando a célula mais estável, seguida da CT1, com 1,5K e da CC com 

5,2K. A redução percentual de amplitude térmica entre a célula-controle térrea e a 

célula-teste enterrada foi de 81% e entre a CC e a CT1 (semienterrada) foi de 71%. 

A Figura 66 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área da face interna da parede voltada ao oeste, 

assim como a temperatura externa (terrenos 1 e 2) e do solo (terreno 2) em dia de céu 
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claro (03/02/2018) e destaca a maior e a menor diferença de amplitude entre as 

células comparadas: CT1 (célula-teste 1 – semienterrada) e CT2 (célula-teste 2 – 

enterrada). 

 

Figura 66 – Temperaturas superficiais das paredes em dia de céu claro no período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

Pode ser verificado que a amplitude térmica da célula-teste 1(semienterrada) 

foi a mais alta de todas, com 16,4K de variação, a célula-teste 2 (enterrada) a mais 

baixa, com 4,9K e a célula controle (térrea), com 13,7K. As variações diárias das 

temperaturas dos terrenos 1 e 2 são exatamente as mesmas das expostas nos 

sensores centrais: de 14,6K para o terreno 1 e de 5,3K para o terreno 2. Quando a 

amplitude térmica externa de cada terreno é subtraída da amplitude interna de cada 

respectiva célula implantada, a CT2 continua resultando o menor valor, com 0,5K, 

seguida da CC (0,9K) e da CT1 (1,8K). A redução percentual de amplitude térmica 

entre a célula-teste semienterrada e a célula-teste enterrada foi de 67%, e entre a CT1 

e a CC foi de 50%. 

A Figura 67 apresenta as amostras de temperaturas dos sensores superficiais 

locados, em cada célula, no centro da área do piso, assim como as temperaturas 
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externas (terreno 1 e 2) e a temperatura do solo (terreno 2) em dia de céu claro 

(03/02/2018) e destaca a maior e a menor diferença de amplitude entre as células 

comparadas: CC (célula controle) e CT2 (célula-teste 2 – enterrada). 

 

Figura 67 – Temperaturas superficiais de piso em dia de céu claro no período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

Nos sensores de piso novamente verifica-se que a maior diferença de 

amplitude térmica diária ocorre na célula controle (térrea) com 20,7K auferidos. A 

célula-teste 2 (enterrada) apresentou uma amplitude térmica de apenas 3,7K, 

enquanto a célula-teste 1 (semienterrada) apresentou 16,5K. As diferenças de 

amplitude internas e externas resultaram em: 1,7K para a CT2 e terreno 2, de 1,9K 

para a CT1 e terreno 1, e de 6,1K para a CC e terreno 1. O percentual de redução da 

amplitude térmica da CC para a CT2 foi de 72% e da CC para a CT1 foi de 69%. 

A Figura 68 mostra o fator decremental auferido para cada sensor em cada 

célula durante o período de experimentação de verão. 
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Figura 68 – Fator decremental em dia de céu claro – período de verão 

Fonte: A autora (2018). 

Na parede os resultados mostram crescentemente os fatores decrementais da 

CT1 (enterrada), CC (térrea) e CT2 (semienterrada). Já os sensores locados no centro 

e no piso apontam um melhor resultado – menor fator decremental – da CT1 

comparada à CC e CT2. Todos os sensores locados na célula-teste enterrada 

possuem os menores valores, e dentre eles o sensor locado no piso é o que possui o 

menor fator de todo o período (0,69). 

 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este subitem do estudo tem por objetivo realizar a comparação dos resultados 

obtidos e sua discussão com estudos correlacionados. 

A Tabela 20 mostra uma síntese dos resultados obtidos para cada célula 

durante as estações em que a pesquisa foi realizada (outono, inverno e verão). Em 

negrito estão os resultados de maior relevância. 
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Tabela 20 – Síntese de resultados da pesquisa 

ANÁLISES 
TÉRREA SEMIENTERRADA ENTERRADA 

(CC) (CT1) (CT2) 

O
U

T
O

N
O

 –
 9

  
d

ia
s
 d

e
 m

e
d

iç
ã
o

 

Desconforto para Frio (%) 63,8% 22,8% 2,1% 

Desconforto para Calor (%) 100,0% 50,6% 42,7% 

Valores 
Absolutos 

Média (ºC) 19,8 20,4 21,2 

Máxima (ºC) 33,9 32,4 31,7 

Mínima (ºC) 13,7 15,6 14,5 

Atraso Térmico (h) 1 0 9 

Redução da 
Amplitude dos 
sensores 

Parede 0% 23% 34% 

Centro 0% 18% 28% 

Piso 0% 28% 62% 

Fator 
decremental 

Parede 1,59 1,16 0,61 

Centro 1,48 1,22 1,07 

Piso 1,48 1,14 0,97 

IN
V

E
R

N
O

 –
 1

0
  
d

ia
s
 d

e
 m

e
d

iç
ã
o

 

Desconforto para Frio (%) 76,5% 72,3% 69,2% 

Desconforto para Calor (%) N/A N/A N/A 

Valores 
Absolutos 

Média (ºC) 17,0 15,1 15,8 

Máxima (ºC) 20,5 20,1 18,8 

Mínima (ºC) 12,3 12,6 14,6 

Atraso Térmico (h) 4 4 10 

Redução da 
Amplitude dos 
Sensores (%) 

Parede 30% 0% 45% 

Centro 0% 77% 92% 

Piso 0% 46% 83% 

Fator 
decremental 

Parede 1,27 1,40 1,35 

Centro 1,13 1,00 1,01 

Piso 1,82 1,44 1,22 

V
E

R
Ã

O
 –

 2
  
d

ia
s

 d
e
 m

e
d

iç
ã
o

 

Desconforto para Frio (%) 52,2% 13,1% 1,9% 

Desconforto para Calor (%) 100,0% 63,2% 0,0% 

Valores 
Absolutos 

Média (ºC) 24,3 24,6 20,3 

Máxima (ºC) 33,5 32,0 21,4 

Mínima (ºC) 17,6 19,4 18,8 

Atraso Térmico (h) 0 0 1 

Redução da 
Amplitude dos 
Sensores (%) 

Parede 50% 0% 67% 

Centro 0% 71% 81% 

Piso 0% 69% 72% 

Fator 
decremental 

Parede 0,94 1,12 0,91 

Centro 1,36 1,10 0,81 

Piso 1,42 1,13 0,69 

Fonte: A autora (2018). 

Como pode ser notado, a célula-teste enterrada possui os menores índices de 

desconforto para frio e para calor em todas as estações medidas. Dentre seus 
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resultados, a estação que aparece em maior porcentagem de desconforto para frio foi 

a de inverno (69,2%) e de desconforto para calor (42,7%) foi a estação de outono, 

sendo que esta é a única estação medida em que a célula apresentou desconforto 

para calor. Os resultados são seguidos pela célula-teste semienterrada, com 

porcentagens para desconforto mais elevadas que as da CT2, porém menores dos 

que as auferidas na célula controle térrea, sendo esta última a que possui as maiores 

porcentagens de desconforto em todas as estações. 

Quanto aos valores absolutos, foram negritados os maiores valores de 

temperatura média que encontravam-se na faixa de conforto térmico (18ºC ≤ Tconforto 

≤ 29ºC) ou que estivessem mais próximos a esta, pois isto significa um menor gasto 

energético com o uso de métodos ativos para a manutenção do conforto. Novamente, 

para todas as estações a CT2 (enterrada) apresentou os melhores resultados, com a 

maior temperatura média, que esteve dentro da faixa de conforto, na estação de 

outono (21,2ºC) e com a maior temperatura média na estação de inverno (15,9ºC) e 

menor temperatura média na estação de verão (20,3ºC). 

Quanto às temperaturas máximas e mínimas, elas podem ter efeito positivo ou 

negativo nos resultados de eficiência térmica de uma célula. Para que os resultados 

sejam interpretados corretamente, deve ser levado em conta em qual estação do ano 

as máximas e mínimas foram auferidas em uma determinada célula e qual tipo de 

desconforto – para frio ou para calor – o período apresentou. 

Para o períodos de outono e inverno, a célula controle térrea apresentou as 

temperaturas máximas mais altas e as mínimas mais baixas, sendo a célula com maior 

instabilidade térmica devido a sua grande amplitude. No período de verão, a 

temperatura máxima interna foi medida na CC (térrea) – com 33,5ºC, acima da faixa 

de conforto; a mínima também foi auferida na CC (térrea) – com 17,6ºC, um pouco 

abaixo da faixa de conforto térmico. Vale salientar que, na estação de verão, a célula-

teste enterrada foi a única que se manteve dentro da faixa de conforto térmico tanto 

quando avalia-se a média de temperatura mínima (18,8ºC) como na análise da média 

de temperatura máxima (21,4ºC), o que justifica a ausência de desconforto para calor 

nesta célula para este período. 

Quanto ao atraso térmico, é explícito que em todas as estações auferidas a 

célula-teste enterrada possui a maior quantidade de horas, reafirmando o aumento da 

estabilidade térmica proveniente da inércia térmica do solo. 
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As reduções das amplitudes dos sensores em cada célula, apresentadas em 

porcentagem, mostram que as maiores reduções são apresentadas pelas CT2 

(enterrada), em todos os sensores para todas as estações medidas. O sensor da CT2, 

que estava locado no centro da célula durante a estação de inverno, foi o que 

apresentou a maior porcentagem de redução da amplitude (92%) entre todos os 

sensores locados e entre todos as estações medidas. A estação de verão também 

teve o sensor da CT2 locado no centro da célula como a maior redução da amplitude 

para o período (81%), já a estação de outono aponta o sensor locado no piso da CT2 

(62%) como maior porcentagem de abatimento da amplitude no período. Observa-se 

que, embora ocorra a redução da amplitude, devido ao maior contato com o solo, os 

sensores locados no piso nem sempre possuem os maiores abatimentos comparados 

aos sensores de parede e de centro. 

Os fatores decrementais auferidos durante este estudo apresentaram os 

menores valores em todos os sensores locados (parede, centro e piso) na CT2 

(enterrada), nas estações de outono e verão. Os sensores locados na CT2 durante a 

estação de outono tiveram valores crescentes da parede (0,61), piso (0,97) e centro 

(1,07). Na estação de verão a ordem crescente foi: piso (0,69), centro (0,81) e parede 

(0,91). No inverno obteve-se resultados diferentes das demais estações auferidas pois 

os melhores resultados de fatores decrementais ocorreram em células diferentes para 

cada sensor locado. O que esteve no centro das células mostrou menor fator 

decremental (1,00) na célula-teste semienterrada. Na célula-teste enterrada foi o 

sensor do piso que apresentou o menor fator (1,22) e na célula controle térrea foi o 

sensor da parede (1,27). Observa-se também que o menor fator decremental do 

sensor da parede ocorreu na estação de outono, já os menores fatores decrementais 

para os sensores de centro e piso ocorreram na estação de verão. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 

Conforme prevê a NBR 15220 (ASSOCIAÇÃO..., 2005), e previsto pelos  

estudos de Alves e Schmid (2015) e Hyden e Winquist (1981) – todos localizados na 

mesma classificação Cfb de Köppen-Geiger, o condicionamento passivo para a zona 

bioclimática 1 do Brasil, onde está situada a cidade de Curitiba, será insuficiente para 

manter os níveis de conforto térmico durante os períodos mais frios. Já os antigos 

povos indígenas da região utilizavam fogões ou fogareiros para a manutenção do 

conforto térmico do ambiente interno durante o inverno (CHMYZ, et al. 2003; CHMYZ, 

et al. 2008; CHMYZ, et al. 2009). Este estudo reforça esta afirmativa, tendo em vista 

que os resultados para o período do inverno apresentaram os maiores índices de 

desconforto dentre todas as estações auferidas. Salienta-se porém, que a utilização 

de método passivo que utilize a massa térmica do solo, tal como a célula-teste 

enterrada, pode ser aplicada para reduzir os gastos com energia para manter o 

conforto no ambiente interno. 

A pesquisa apresentou algumas limitações, pois a célula-teste enterrada teve 

infiltração de água advinda da drenagem do subsolo do terreno 1, tendo que ser 

relocada para o terreno 2 entre as estações de outono e inverno do ano de 2017. Isso 

fez com que a leitura e tratamento dos resultados ficasse mais complexa e com menor 

precisão pois todas as células não estiveram expostas, nas estações de inverno e 

verão, às mesmas oscilações das variáveis externas. A composição do subsolo da 

cidade de Curitiba é basicamente de solos argilosos e, conforme previsto por Carmody 

e Sterling (1984) e reafirmado por Felipe (2011), locais com solo argiloso devem ser 

descartados para a implantação de edificações subterrâneas por serem pouco 

permeáveis.  

Portanto, destaca-se que para a utilização de método passivo do uso da 

capacidade térmica do solo em edificações, sejam enterradas ou semienterradas, se 

faz necessário um estudo acurado de seu solo para verificar a viabilidade de 

implantação do método. 

Este estudo conclui que a célula-teste enterrada apresenta a melhor eficiência 

térmica quando comparada a uma célula controle térrea durante os períodos de verão, 

outono e inverno na cidade de Curitiba – PR. 
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Este posicionamento foi embasado no comparativo de desempenho térmico de 

modelos em escala reduzida de células semienterrados e enterradas a uma térrea. 

Os padrões e análises de desempenho apresentados na Tabela 20, com a 

síntese dos resultados, ressaltam as vantagens da célula-teste enterrada, que 

apresentou os melhores resultados em diversas análises realizadas durante as 

estações de outono, inverno e verão e que mostrou-se mais eficiente em todas quando 

comparada às demais. Em sequência, a célula semienterrada também demonstrou-

se mais eficiente que a célula controle térrea. Com este dado, conclui-se também que, 

como já argumentado por Anselm (2008) e Barbero-Barrera et al. (2014), quanto maior 

a área de contato do invólucro com o solo, maior é a eficiência térmica da célula. 

Juntamente com os demais estudos apresentados no referencial teórico, o 

estudo apresentado vem colaborar para o desenvolvimento de métodos passivos que 

contribuam na eficiência térmica e energética de edificações para a cidade de Curitiba. 

Pesquisas futuras ainda podem explorar: 

 A mitigação da umidade presente nas células enterradas e 

semienterradas através de métodos passivos como a ventilação 

cruzada ou uso de torres de ventilação; 

 A relação da profundidade e sua melhora no conforto térmico em 

construções enterradas; 

 Fontes de calor em espaços internos enterrados e sua manutenção de 

conforto quando comparados a espaços internos térreos; 

 A utilização de diferentes materiais e sua correlação com a eficiência 

térmica em construções enterradas; 

 A influência de diferentes tipos de cobertura superficial e seus 

coeficientes de reflexão (albedo) correlacionados à eficiência térmica 

de construções enterradas; 

 A utilização de impermeabilizantes para construções enterradas e sua 

influência na umidade relativa interna e consequentemente no conforto. 
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