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Resumo 

 

CAVALCANTI, Fernando A de M Sá. Paredes Trombe no Brasil: Análise do potencial de utilização 
para aquecimento e refrigeração. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia -- 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

 

Neste trabalho avaliou-se o desempenho térmico de um ambiente padrão a partir do uso de parede 
trombe com diferentes configurações e tipologias de uso, por meio de comparação com um ambiente 
de mesmas dimensões dotado de janelas convencionais, para oito cidades brasileiras, pois o potencial 
de utilização desta forma de estratégia passiva ainda é pouco estudado no Brasil. A parede trombe 
consiste em uma “estufa” entre uma parede de alta inércia térmica com aberturas inferiores e 
superiores e uma superfície envidraçada por onde o ambiente mantém contato com o exterior. Este 
dispositivo é capaz de absorver energia proveniente da radiação solar aquecendo o ar nesta estufa e 
este ar aquecido pode ser direcionado para o interior ou exterior da edificação a depender da 
finalidade. Este ar pode ser usado para aquecer o ambiente ou resfriá-lo por meio da ventilação natural. 
A análise deste trabalho se deu a partir de uma série de simulações computacionais utilizando o 
software EnergyPlus, versão 7.0 de modo a quantificar e classificar o desempenho térmico de um 
ambiente padrão dotado deste componente, sob as diversas configurações construtivas. Tanto para 
aquecimento quanto para resfriamento dos ambientes. A partir destas simulações, elaborou-se um 
modelo matemático simplificado capaz de quantificar a temperatura do ar no interior dos ambientes em 
que sejam utilizadas as paredes trombe de modo a tornar possível a utilização deste dispositivo na 
composição de edificações na fase de projeto, estimando seu desempenho sem que haja necessidade 
de novas simulações computacionais. O uso das paredes trombe melhorou o conforto térmico dos 
usuários em edificações localizadas no Brasil, a depender do clima onde estão inseridas, promovendo 
ventilação natural e aquecimento solar passivo, mesmo quando comparado com o modelo 
convencional de aberturas. Por fim foi elaborado um aplicativo para sistema Android em dispositivos 
móveis, possibilitando aos profissionais de projeto identificar a melhor tipologia para a localidade onde 
se deseja inserir este sistema e prever seu desempenho, contribuindo para que o potencial deste 
dispositivo seja investigado nas mais diversas regiões brasileiras. 
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Parede Trombe, Ventilação Natural, Inércia Térmica, Aquecimento Solar Passivo, Simulação 
Computacional. 
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Abstract 

 
 
CAVALCANTI, Fernando A de M Sá. Trombe Walls in Brazil:  analysis of feasibility of use for 

heating and cooling. Thesis (PhD) – Program of Post Graduation in Architecture and Urbanism - 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

 

 

 

This research evaluated the thermal performance of a standard environment from the use of Trombe 
wall with different settings and types of use , by comparison with a setting of the same dimensions 
equipped with conventional windows for eight Brazilian cities , because the potential the utilization of 
this passive strategy is still little studied in Brazil . A Trombe wall consists of a "greenhouse” between a 
wall of high thermal inertia lower and upper vents and a glazed area where the environment keeps 
contact with the outside. This device is capable of absorbing energy from solar radiation heating the air 
this greenhouse and this heated air can be directed to the interior or exterior of the building depending 
on the purpose. This air can be used to heat the room or cool it by means of natural ventilation. The 
analysis of this work was made from a series of computer simulations using EnergyPlus software, 
version 7.0 in order to quantify and classify the thermal performance of a standard environment with this 
component, under the various construction settings. Both for heating and for cooling environments. 
From these simulations, we elaborated a simplified mathematical model able to measure the air 
temperature within the environments in which they are used Trombe walls in order to make use of this 
device in the composition of buildings in the design stage as possible, estimating its performance 
without the need for new computer simulations. The use of Trombe walls improved thermal comfort of 
users in buildings located in Brazil, depending on the climate where they are located , providing natural 
ventilation and passive solar heating , even when compared with the conventional model of openings . 
Finally an app for Android system for mobile devices was developed, enabling professionals to identify 
the best design type to the location where you want to enter this system and predict its performance, 
contributing to the potential of this device is investigated in several Brazilian regions. 
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Résumé 

 

CAVALCANTI, Fernando A de M Sá. Mur Trombe au Brésil: l'analyse de la faisabilité de 
l'utilisation pour le chauffage et le refroidissement. Thèse (PhD) - Programme de Post 
Graduation en Architecture et Urbanisme - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

 

 

Cette recherche a évalué la performance thermique d'un environnement standard de l'utilisation de mur 
Trombe avec différents réglages et types d’utilisation, par comparaison avec un réglage de mêmes 
dimensions équipés de fenêtres classiques de huit villes du Brésil, parce que le potentiel l'utilisation de 
cette stratégie passive est encore peu étudié au Brésil. Un mur Trombe est constitué d'un " effet de 
serre " entre une paroi de forte inertie thermique plus faible et évents supérieure et une surface vitrée, 
où l'environnement reste en contact avec l'extérieur. Ce dispositif est capable d'absorber l'énergie du 
rayonnement solaire chauffage de l'air et de ce serre cet air chauffé peut être dirigé vers l'intérieur ou 
l’extérieur du bâtiment en fonction du but. Cet air peut être utilisé pour chauffer ou refroidir la pièce par 
des moyens de ventilation naturelle. L'analyse de ce travail a été fait à partir d'une série de simulations 
informatiques utilisant des logiciels de EnergyPlus , version 7.0 afin de quantifier et de classer la 
performance thermique d'un environnement standard avec ce composant , sous les différents 
paramètres de construction . À la fois pour le chauffage et pour le refroidissement des milieux. Après de 
ces simulations, nous avons élaboré un modèle mathématique simplifié capable de mesurer la 
température de l'air dans les environnements dans lesquels ils sont utilisés murs Trombe afin de rendre 
l'utilisation de ce dispositif dans la composition des bâtiments dans la phase de conception que 
possible, l'estimation de sa performances sans avoir recours à de nouvelles simulations informatiques. 
L'utilisation de murs Trombe améliorer le confort thermique des usagers dans les bâtiments situés au 
Brésil , en fonction du climat où ils se trouvent , en assurant une ventilation naturelle et le chauffage 
solaire passif , même en comparaison avec le modèle classique d'ouvertures . Enfin une application 
pour le système Android pour les appareils mobiles a été développé, permettant aux professionnels 
d'identifier le meilleur type de construction à l'emplacement où vous voulez entrer dans ce système et 
de prédire ses performances , le renforcement du potentiel de ce dispositif est étudié dans plusieurs 
régions du Brésil. 

 

 

Mots-clés:  

Mur Trombe, Ventilation naturelle, Inertie thermique, Chauffage solaire passif, Simulation par 
ordinateur. 
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2 introdução 

Este Capítulo fornece um panorama geral da situação do Projeto Arquitetônico Bioclimático1 e suas 
potencialidades na promoção de conforto, além de apresentar a lacuna do conhecimento que 
originou a necessidade de estudos acerca das Paredes Trombe e seu potencial de utilização no 
Brasil. São também apresentados os objetivos do trabalho e a estrutura na qual o mesmo foi 
organizado. 

 

1.1 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

Embora o homem tenha buscado, desde os tempos remotos, construir seu abrigo em harmonia com 
os condicionantes climáticos do lugar ao qual estava inserido e com os recursos materiais 
disponíveis na natureza, após a segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial e a 
subsequente evolução tecnológica, diversos sistemas de iluminação e climatização artificial foram 
criados e passaram a ser largamente utilizados nas edificações, resultando em um crescente 
consumo energético. 

No início do século XX, com a chamada arquitetura moderna em sua corrente principal, muitas 
vezes também chamada de "Estilo Internacional", produziu-se edificações com uma aparência muito 
semelhante, a partir de técnicas construtivas igualmente similares em regiões climáticas distintas. 
Esta arquitetura, cujas características convergiam, seja onde é que fosse construída, muito ignorava 
os princípios da arquitetura regionalista, fomentando gasto excessivo de energia. 

Para Montaner (2001), ao longo dos anos sessenta e setenta ocorreu um fenômeno novo no mundo 
da arquitetura e do urbanismo, pois houve o entendimento de que nem todas as sociedades podem 
ser compreendidas com os mesmos padrões culturais e de desenvolvimento, assumindo que a 
cultura ocidental não é a única existente. 

A partir da crise do petróleo na década de 1970 e principalmente da crise energética ocorrida no 
Brasil em 2001, identificou-se que a economia obtida através da economia de energia nos edifícios 
é aquela que apresenta a melhor relação de custo/benefício (PROCEL, 2001). 

Destacou-se então a importância de incrementar a eficiência energética em muitos setores da 
economia nacional, entre eles o da construção civil, bem como estimular a discussão sobre 
eficiência energética a fim de se produzir edifícios que reflitam mais adequadamente as demandas 
bioclimáticas de cada região. O atendimento a essas demandas reduz, ou mesmo evita o uso de 
aparelhos de ar condicionado e sistemas de iluminação artificial em situações onde o adequado uso 
de componentes arquitetônicos, proporcionaria ambientes confortáveis.  

Bittencourt (2005) alerta que há atualmente uma leitura equivocada por parte de alguns 
profissionais, que acreditam no bioclimatismo como uma “corrente” ou “estilo arquitetônico”, com 
uma linguagem peculiar ligada à arquitetura vernacular, porém as preocupações bioclimáticas 
devem estar presentes em toda corrente arquitetônica, contrariando o “estilo Internacional” adotado 
por alguns arquitetos. O grau de bioclimatismo que uma edificação alcançará irá depender da 
filosofia arquitetônica utilizada, bem como de aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais 
envolvidos em cada projeto. 

                                                           
1 Lê-se arquitetura bioclimática o modo de projetar que integra clima e construção, trazendo para o homem que ocupa o 
interior da edificação o máximo de conforto, sem que para isto se utilizem equipamentos mecânicos. 
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1.1.1 Arquitetura e Clima 

A inadequação do edifício ao clima local pode proporcionar sensações de desconforto térmico em 
seus usuários, ocasionando a diminuição do rendimento das atividades executadas em seu interior, 
além do desperdício de energia (GIVONI, 1991). Projetar e construir visando à obtenção do 
conforto, através da máxima utilização dos recursos naturais, tem se tornado cada vez mais uma 
necessidade e um desafio aos arquitetos e profissionais da construção civil, diante do panorama 
mundial da evolução do consumo em relação à disponibilidade de energia proveniente das fontes 
convencionais (MASCARÓ, 1991). 

É de vital importância para os indivíduos contar com qualidades ambientais nos espaços ocupados, 
de modo a permitir que sejam realizadas todas as atividades de forma saudável e confortável. Para 
isto, estes espaços precisam ser projetados em função do meio ambiente, garantindo condições de 
conforto que satisfaçam às necessidades psicofisiológicas dos usuários (FREIXANET, 2004).  

Torna-se responsabilidade dos arquitetos e profissionais da construção civil a adoção de sistemas  
passivos e estratégias benignas, que proporcionem maior conforto ambiental com maior economia. 
É uma questão de ética considerar o que a natureza oferece de forma gratuita. Ao invés de usar 
mais energia contra a energia que é oferecida, basta aproveitá-la. (CORREA; 2001)  

A incorporação dos princípios bioclimáticos ao processo de projeto desde sua concepção permite a 
implantação de sistemas passivos, procurando 
exaurir todas as possibilidades que esses 
sistemas oferecem. Os sistemas passivos de 
resfriamento, segundo Givoni (1994), consistem 
em técnicas simples para a diminuição da 
temperatura interna através do uso de fontes de 
energia naturais. 

Buscando aperfeiçoar a relação entre arquitetura 
e clima, foi aprovada em 2005 a Norma Brasileira 
de Desempenho Térmico de Edificações, 
direcionada ao projeto de Habitações de 
Interesse Social no Brasil. A NBR 15220-3 
(ABNT, 2005) define e apresenta o Zoneamento 
Bioclimático Brasileiro, dividindo o país em oito 
zonas bioclimáticas distintas e formulando 
diretrizes construtivas e projetuais para 
habitações unifamiliares de interesse social em 
cada uma delas (Figura 1).  

A busca por edificações mais adaptadas ao clima 
do local, passa pela investigação do 
desempenho ambiental de diversos componentes arquitetônicos, de modo a promover um maior 
conforto aos usuários destes espaços. 

Eles devem estar condicionados e adaptados às características do meio como topografia, 
revestimento do solo, latitude, clima, objetos tridimensionais, etc. O enfoque bioclimático envolve um 
tratamento multidisciplinar, que deve ser integrado entre os profissionais das diversas áreas do 
conhecimento envolvidas, como biólogos, geólogos, engenheiros, arquitetos, etc. (ROMERO, 2001). 

 

Figura 1 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro 
Fonte: (ABNT, 2005) 
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1.1.2 Estratégias passivas em edificações para o Brasil 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no intuito de investigar o potencial de utilização de 
componentes arquitetônicos como estratégias passivas para promoção de conforto aos usuários em 
edificações. A seguir estão apresentados alguns estudos que analisaram o potencial de elementos 
construtivos para aproveitar os recursos naturais e consequentemente promover maior eficiência 
energética nos edifícios para os climas brasileiros.  

Uma tipologia arquitetônica que promove ventilação natural no interior das edificações são os 
elementos vazados, ou cobogós (Figura 2a), porém, de acordo com sua geometria, o ar pode ser 
direcionado de forma indesejada no ambiente. Bittencourt (1993) realizou a comparação entre 
quatro configurações de elementos vazados quanto à resistência à passagem do ar em função da 
velocidade e do ângulo de incidência do vento por meio de medições e simulações. Observou-se 
então que estes elementos apresentam uma resistência seletiva em função da velocidade do vento 
e da sua geometria, proporcional à porosidade de cada componente, podendo servir como redir/;/ 
necionador do fluxo do ar no interior da edificação. 

As pérgulas (Figura 2b) foram investigadas de modo a avaliar seu potencial na promoção de 
ventilação natural por meio de simulações computacionais em CFD (Computational Fluid Dynamics) 
para um ambiente padrão de salas de aula (CAVALCANTI et al, 2005) e iluminação natural a partir 
de simulações no software Lumen Micro (DIDONÉ et al, 2005) estes estudos indicaram um bom 
desempenho deste componente no incremento tanto da ventilação natural no interior dos espaços, 
quanto da iluminação interior, proporcionado pelo aporte de luz natural introduzido através do 
pergulado, sem prejudicar o conforto visual dos usuários.  

As torres de vento consistem em dispositivos situados acima do nível da coberta das edificações, 
podendo atuar ora como captador de vento ora como extrator do fluxo de ar, variando conforme a 
sua configuração e a orientação de suas aberturas em relação à direção dos ventos incidentes 
(CHANDRA, 1989). 

Os captadores de vento compõem uma estratégia para o clima quente e seco, porém podem ser 
utilizados no clima quente e úmido do litoral brasileiro, a partir de algumas alterações de projeto, 
como o uso da torre de caixas d'água como captador e/ou exaustor do ar (Figura 2c) (LOBO e 
BITTENCOURT, 2003). O uso deste dispositivo não só aumenta a ventilação natural no interior da 
edificação, como também melhora a qualidade do ar, visto que acima dos edifícios, o vento possui 
menor quantidade de poeira e maior velocidade (CÂNDIDO et al, 2003). 

A partir de um estudo que investigou o potencial do uso de torres de vento em edificações 
residenciais unifamiliares geminadas de meia-morada, para captação do vento e exaustão do ar 
confinado nos ambientes interiores destas edificações, foi possível estabelecer que este elemento 
apresentou bom desempenho para os climas brasileiros, além de ser uma alternativa para 
edificações localizadas em regiões de alta densidade urbana (MARTINS et al, 2009). 

O peitoril ventilado (Figura 2d), criado pelos arquitetos Glauco Campelo e Delfim Amorim, e descrito 
por Holanda (1976) compreende em um dispositivo geralmente executado em concreto, sobreposto 
a uma abertura localizada no peitoril abaixo das janelas, que tem por finalidade atuar como fonte 
complementar do movimento de ar proporcionado pelas aberturas. Tal dispositivo pode ser de uso 
interessante para ambientes de trabalho, pois direciona o fluxo de ar para a altura das pessoas 
sentadas. Associado às esquadrias móveis, pesquisas desenvolvidas sugerem que o desempenho 
do peitoril ventilado é afetado significativamente pela dimensão e forma adotadas (LEAL et al, 2006) 
(BITTENCOURT et al, 2007). 

Cavalcanti (2010) apresentou um estudo que analisou a influência do uso de chaminés solares 
(Figura 2e) no incremento da ventilação natural para espaços internos em oito cidades brasileiras, 
localizadas em Zonas bioclimáticas diferentes e para todos os casos, este dispositivo apresentou 
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resultado satisfatório. Chaminés solares são aquelas que aproveitam a energia do sol para 
incrementar as diferenças de pressão entre diferentes pontos do percurso de ar e, por 
consequência, otimizar os fluxos de ventilação natural, convertendo a energia térmica em energia 
cinética do movimento de ar. As chaminés solares têm inúmeras aplicações, entre as quais se 
destacam a ventilação, o aquecimento ou o resfriamento solar passivo de edificações, secagem de 
produtos, ou mesmo geração de eletricidade (CHEN et al, 2003). 

As coberturas verdes são utilizadas há séculos como solução para regulação térmica das 
edificações, retardando a transferência de calor para o ambiente interno e, no inverno, retardando 
as perdas de calor dos ambientes internos para o exterior da edificação (MORAIS, 2004). Apesar 
dos inúmeros benefícios decorrentes da utilização da cobertura vegetal, tais como contribuição para 
a redução do efeito estufa e estabilidade térmica, observam-se poucos casos de construções que 
utilizam cobertura verde no Brasil (ANDRADE, 2007). 

A vegetação como estratégia bioclimática (Figura 2f) é bastante conhecida de profissionais, tanto do 
meio acadêmico quanto da construção. Como elemento de fachada, a vegetação pode minimizar o 
ganho de calor, proporcionando uma melhor condição no conforto térmico das edificações. O uso da 
vegetação trepadeira nas fachadas pode produzir resultados satisfatórios para promoção de 
conforto no ambiente interno (MORELLI, 2009) 

A eficiência do shed para ventilação e iluminação zenital veio a ser conseguida com maestria a 
partir da proposta para o Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitshek em Salvador (Figura 2g). 
Ali o arquiteto João Filgueiras de Lima (Lelé) amplia a tomada de luz (e saída de ar), mantendo 
totalmente a proteção contra a radiação solar direta, mas admitindo uma excelente quantidade (e 
qualidade) de luz difusa, através da reflexão pela superfície externa da cobertura de cor branca e 
difusão pela superfície interna do forro, também branca, como se fosse uma grande luminária 
(LUKIANTCHUKI, 2010). 

Os pilotis (Figura 2h) são elementos que apresentam algumas vantagens para o clima quente e 
úmido. Os índios venezuelanos já faziam uso de construções em palafitas, para assegurar melhor 
proteção contra animais selvagens e captar ventos mais velozes que os encontrados ao nível do 
chão (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 2005). Este tipo de construção também reduz o nível de 
infiltração da umidade nas edificações, oferecendo uma área sombreada e protegida das chuvas 
com ótima circulação do ar, além de promover a circulação do ar no tecido urbano por baixo dos 
edifícios. 

  

    

Figura 2 - Exemplos de estratégias passivas em edificações: (a) Cobogós, (b) Pérgulas, (c) Captadores de vento, 
(d) Peitoril ventilado, (e) Chaminé solar,  (f) Vegetação nas edificações, (g) Sheds e (h) Pilotis. 

 a                                         b                                                                            c                            d 

 

 

                           e                f                                                                      g         

 

 
 

                                                                                                                                 h 
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Estes são apenas alguns exemplos de componentes que podem ser incorporados à arquitetura, de 
modo a contribuir para a promoção de conforto térmico dos usuários. Pode-se observar na Figura 3 
que devido à sua localização predominantemente tropical, o índice de radiação solar do Brasil é um 
dos mais altos do mundo. Grande parte do território brasileiro está localizado relativamente próximo 
à linha do Equador, de forma que não se observam grandes variações de radiação solar durante o 
dia. O Brasil possui um grande potencial para o aproveitamento dos recursos da energia solar em 
todo o seu território, premissa para o bom funcionamento das paredes trombe.  

 

     

(a)                                                                      (b) 

Figura 3 - Mapas de radiação solar média anual para o território brasileiro para o ano de 2000: (a) irradiação 
global para o plano horizontal,  (b) irradiação global em plano inclinado igual à latitude local. 

Fonte: Martins, et al 2005 

 

A média de radiação solar no território brasileiro (5 kW.h /m².dia) (MARTINS et al, 2005), é 
praticamente igual ao valor máximo de irradiação observado no continente europeu, que é de 
aproximadamente 5,5 kW.h /m².dia (HELIOCLIM, 2004), onde ocorre um grande investimento tanto 
governamental como de iniciativa privada no aproveitamento da energia solar. 

Diante destes aspectos, pode-se dizer que o arquiteto deve buscar sempre adaptar as edificações 
ao clima do sítio onde a mesma será implantada e as Paredes de Michel-Trombe, ou “Paredes 
Trombe”, como são conhecidas, são apresentadas neste trabalho como uma alternativa para o 
projeto de arquitetura, embora seu potencial de utilização no Brasil ainda seja pouco investigado.  

 

1.2 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o potencial do uso das paredes trombe sobre o 
desempenho térmico das edificações, para os diversos climas brasileiros, contribuindo assim, para o 



 

 

7 introdução 

estabelecimento de bases e recomendações projetuais para a concepção de projetos arquitetônicos 
no Brasil.  

 

1.2.1 Objetivos específicos 

Possui os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar o desempenho térmico de um ambiente padrão a partir da implantação de uma 
parede trombe com diferentes configurações em cada uma das oito zonas bioclimáticas 
brasileiras; 

 A partir de diferentes configurações de paredes trombe, determinar as que apresentam 
melhor desempenho para obtenção de conforto térmico em edificações localizadas no 
Brasil; 

 Elaborar um modelo matemático simplificado que possibilite a previsão das temperaturas 
internas e desempenho térmico durante o dia, a fim de auxiliar na identificação de possíveis 
situações de desconforto de forma simplificada; 

 Contribuir para o estabelecimento de bases e recomendações para a concepção de 
projetos que adotem este sistema nos climas brasileiros. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta primeira parte apresentou uma breve introdução ao trabalho, explicitando sua 
contextualização, e os seus objetivos. A segunda parte apresentará uma revisão bibliográfica acerca 
do tema em estudo, com a finalidade de proporcionar um referencial teórico que dê suporte às 
análises que foram realizadas. Esta revisão discute sinteticamente o conceito das paredes trombe e 
os fenômenos envolvidos nos processos de ventilação natural, transferência de calor e aquecimento 
promovidos pelo uso deste elemento arquitetônico. 

Foi realizado nesta seção também um levantamento do estado da arte, cuja finalidade foi 
reconhecer os avanços, limites e tendências na produção do conhecimento a respeito deste tema 
de estudo. É este conhecimento do estado da arte que permite a identificação de problemáticas 
significativas para a pesquisa e a ampliação dos conhecimentos em um dado campo. 

A terceira parte corresponde a um detalhamento da metodologia utilizada neste trabalho, 
explicitando todas as etapas e procedimentos metodológicos utilizados para alcançar o objetivo 
geral e os objetivos específicos propostos nesta pesquisa, bem como apresenta um detalhamento 
da técnica e dos parâmetros variáveis empregados neste trabalho. 

A seção seguinte refere-se à apresentação das cidades (uma para cada Zona Bioclimática 
Brasileira, segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005)) onde foram realizados os estudos teóricos contidos 
nesta pesquisa, apresentando uma análise bioclimática e as estratégias de projeto para cada caso, 
de modo a possibilitar entender melhor como cada sistema foi incorporado nas diversas regiões 
brasileiras. 

Na quinta e sexta seções apresentam-se as análises das simulações, agrupando todas as cidades 
simuladas e considerando todas as configurações de paredes trombe, de modo que fosse possível 
selecionar os modelos que apresentaram melhor desempenho para cada uma das cidades 
analisadas e a partir desta configuração, propor um modelo simplificado para calcular a temperatura 
interna em edificações dotadas de paredes trombe similares às utilizadas neste trabalho para os 
climas brasileiros sem a necessidade de futuras simulações. 
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E por fim, são apresentadas as considerações finais, resultado da análise e discussão dos dados 
decorrentes das simulações computacionais realizadas, além de identificar as limitações 
encontradas no decorrer da pesquisa, apresentando sugestões para futuras pesquisas. 
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Fonte: http://www.archi-mag.com/pics/laouiti_8.jpg 

 

 

 

2 PAREDES 

TROMBE 
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As Paredes Trombe (Figura 4) possuem um grande potencial 
na promoção do conforto térmico em uma edificação, já que 
podem ser utilizadas com a intenção de tomar partido da 
ventilação natural, aquecimento solar e inércia térmica 
(ELSADIG, 2004).  

A integração da Parede Trombe na Arquitetura é 
relativamente simples. Vista pelo lado exterior aparenta ser 
uma janela e, pelo interior, assemelha-se a uma parede 
comum. As Paredes Trombe são colocadas nas fachadas em 
que se pretende receber ganhos solares indiretos durante um 
determinado período do ano, aproveitando, durante a noite, o 
calor que acumularam durante o dia ou para tomar partido da 
ventilação natural nos meses quentes ou aquecimento nos 
períodos frios.  

Esta parede é basicamente uma pequena "estufa", constituída 
por um vidro exterior orientada preferencialmente para o 
Norte (No caso do hemisfério Sul), porém, para o caso do 
Brasil, onde o maior desconforto térmico ocorre no verão, 
principalmente nas regiões com baixa latitude, há que se 
pensar na possibilidade de orientar este dispositivo para a 
fachada sul, pois neste período a trajetória do sol está voltada 
para o sul. 

Além desta parede envidraçada, há uma caixa de ar e uma 
parede de grande densidade e espessura moderada, que lhe 
garante grande inércia térmica, (normalmente em argila, 
pedra, ou tijolo maciço). Trata-se então de um sistema capaz 

de absorver a energia do sol, armazená-la durante o dia (no interior da parede, devido à inércia 
térmica da mesma) e irradiar calor para dentro da divisão adjacente durante a noite, ou quando for 
mais necessário. 

O sistema evoluiu de uma parede grossa com vidro na frente, em que a maior parte do calor era 
perdido e não chegava ao interior do edifício, para a versão moderna que possui ventilações no topo 
e na base da caixa de ar, que permitem o arrefecimento rápido do coletor e maximiza os ganhos 
obtidos. Segundo Balcomb (1998) o desempenho de uma parede trombe pode cair cerca de 40% 
caso ela não esteja aberta para o ambiente interno e a parede trombe deve estar livre de elementos 
como armários, dry-wall ou elementos que possam impedir a transferência de calor por radiação da 
parede para a zona interna. 

A Figura 5 ilustra a composição deste sistema construtivo de modo a facilitar o entendimento de 
suas partes e seu processo de funcionamento. Neste esquema é possível observar a superfície 
envidraçada (a), com espessura geralmente entre 02 e 06 milímetros, que será responsável em 
promover o efeito estufa na câmara de ar (b) entre o vidro e a parede interna com alta massa 
térmica (c). Esta parede apresenta-se usualmente com alta absortância térmica, de modo a otimizar 
o acúmulo de calor na câmara de ar e consequentemente o aquecimento do ar nesta região do 
componente analisado. Esta parede apresenta duas aberturas para circulação do ar (d), sendo uma 
inferior para entrada do ar frio que vai ser aquecido na câmara de ar devido ao efeito estufa e outra 
superior para passagem do ar aquecido para o ambiente interno (e) que será ocupado pelos 
usuários e se tornará objeto de estudo deste trabalho no que tange o desempenho térmico de 
edificações. O ambiente interno apresenta uma abertura para entrada do ar (f) na face oposta à face 

Figura 4 - Foto de uma Parede Trombe 
Fonte:  

http : / /e f i c ienciaenergt i ca .b logspot.com/2007/09/re tro f i t .h tml  

Acesso em Março de 2011 .  
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onde localiza-se a parede trombe, permitindo a renovação de ar neste espaço e remoção do ar 
aquecido nos momentos em que este procedimento se faz necessário. 

A superfície envidraçada também pode apresentar uma abertura em sua região superior (a.1) para 
exaustão do ar aquecido, possibilitando tomar partido da ventilação natural nos meses mais quentes 
do ano. 

 

Figura 5 - Corte esquemático de uma Parede Trombe 

 

2.1 PROCESSO DE FUNCIONAMENTO 

O funcionamento de uma parede trombe (Figura 6) é 
essencialmente simples: A radiação solar é absorvida 
pelo vidro que compõe a face exterior da parede, 
este material permite que a radiação de onda curta o 
atravesse e aqueça a face externa da parede com 
alta inércia térmica que apresenta alta absortância. 

Ao aquecer, a parede com alta inércia térmica 
reemite calor para a câmara de ar existente neste 
sistema, produzindo-se o chamado "efeito estufa". 
Este efeito estufa é maximizado em decorrência da 
alta absortância e alta emissividade que a parede com 
alta massa térmica apresenta, pois a radiação de 
onda longa emitida pela parede (na forma de calor) 
não pode voltar a atravessar o vidro. 

O efeito estufa fará com que este sistema construtivo 
acumule calor que, sem alternativa, é liberado para o 
interior da habitação, quando utilizado para 
aquecimento ou para o ambiente externo, por meio do 
efeito chaminé proporcionando ventilação no 
ambiente interno por convecção, através de aberturas 
no topo e base da parede com alta massa térmica que 
potencializam a termocirculação. 

(a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Figura 6 - Funcionamento de uma parede trombe: 

(a) durante o período de inverno para aquecimento 
e (b) durante o período de verão, para ventilação. 

Fonte: Adaptado de (CHEL et al, 2008) 
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À medida que recebe radiação solar, a parede com alta massa térmica vai acumulando energia que, 
ao fim de algum tempo, acaba por atravessá-la e aflorar no interior do edifício, aquecendo o 
ambiente interno por convecção e radiação, além de em decorrência da alta inércia térmica, 
promove um retardo na transmissão e uma amortização na oscilação das temperaturas (ADAMS et 
al, 2010).  

A configuração das aberturas irá definir a finalidade da utilização de uma parede trombe, se para 
aquecimento ou refrigeração. Esta variação da configuração pode ocorrer por meio da interferência 
do usuário que definirá as suas necessidades de conforto ou por meios automatizados, 
potencializando seu uso nos momentos em que há maior necessidade. 

Para tomar partido do aquecimento passivo por meio da parede trombe, a abertura da superfície 
envidraçada não deverá permitir a passagem do ar aquecido, que por sua vez deverá ser liberado 
para o espaço interno pela abertura superior da parede com alta inércia térmica, aquecendo-o e 
retornando à câmara de ar pela abertura inferior, reiniciando o ciclo (GAN, 1998). 

Para promover ventilação, a parede com alta massa térmica deve ter apenas a abertura inferior 
permitindo a circulação do ar e a abertura de saída localizada na superfície envidraçada deve 
também possibilitar a passagem do ar. O ar exterior entra por outra abertura em uma parede 
diferente e o ar interior, mais quente, sai pela Parede Trombe (SHEN et al., 2007). 

Este dispositivo pode ainda estar integrado à células fotovoltaicas, otimizando sua eficiência e 
oferecendo mais uma potencialidade para o uso das paredes trombe, pois sabe-se que cerca de 
80% da energia absorvida por estas peças não são transformadas em energia elétrica e sim em 
calor.  

Ao utilizar as paredes trombe em conjunto com janelas, beirais e outros componentes arquitetônicos 
pode haver uma melhor distribuição do calor durante o ano nas edificações, promovendo a 
ventilação natural no verão e o aquecimento solar no inverno (TORCELLINI e PLESS, 2004). 

De acordo com Elsadig (2004) este dispositivo possui vantagens e desvantagens em sua utilização; 
algumas vantagens são: 

 O armazenamento de calor está localizado próximo ao vidro ou a área de coleta, permitindo 
maior eficiência no aproveitamento da radiação solar; 

 O espaço do piso e das paredes pode ter mais flexibilidade, além de não expor o mobiliário 
à radiação solar direta; 

 O atraso térmico obtido a partir da utilização deste sistema permite a liberação de calor para 
o ambiente interno nos momentos de maior necessidade, além de incrementar a ventilação 
natural em alguns casos onde esta estratégia é requisitada. 

No entanto, algumas desvantagens devem ser observadas pelos profissionais que desejam 
incorporar tal elemento em seus projetos: 

 A vista da face norte (ou a face onde se encontra este dispositivo) é parcialmente perdida, 
além do aproveitamento da luz natural incidente nesta fachada; 

 Este componente pode ocupar uma grande área de fachada em edificações menores; 

 Móveis e equipamentos colocados na parede trombe afetam diretamente o seu 
desempenho; 

 Paredes trombe ventiladas devem ser fechadas à noite evitando assim o ciclo inverso do ar; 

 Em dias sem sol, o desempenho da parede trombe é afetado de forma significativa. 

Para um bom dimensionamento de uma parede trombe, deve-se levar em consideração alguns 
aspectos: 
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 O clima, pois as perdas de calor dependem da diferença entre as temperaturas externa e 
interna. Quanto maior for esta diferença, maior será a perda de calor, podendo ocorrer um 
superdimensionamento deste dispositivo; 

 A latitude e orientação da edificação, pois a energia solar incidente pode mudar de acordo 
com a latitude, a partir de uma análise da trajetória solar; 

 Necessidade de aquecimento e refrigeração do local onde será implantado este sistema. 

 A eficiência de uma parede trombe também dependerá de alguns fatores internos, como a 
parede, seus materiais e espessura; superfície envidraçada e o número e dimensões das 
aberturas. 

Para entender melhor o funcionamento de uma parede trombe, é possível fazer uma analogia com 
sistemas elétricos indicando os ganhos e as perdas de calor durante este processo (Figura 7).  

 
Figura 7 - Esquema do funcionamento de uma parede trombe. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIAS DE CALOR E MASSA NUMA PAREDE TROMBE 

Para analisar as trocas térmicas em uma parede trombe, devem-se considerar alguns fenômenos 
físicos que regem seu funcionamento, em geral se tratam de processos complexos de transferência 
de calor entre componentes, como aquecimento por radiação solar, condução de calor através de 
paredes sólidas e convecção natural das massas de ar aquecido. No entanto, é possível estudar 
separadamente estes efeitos conforme apresentado a seguir. 
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2.2.1 Aquecimento solar passivo 

O processo de concepção de um edifício é muito importante para tirar vantagem da energia solar 
passiva. O aproveitamento do calor para aquecimento de ambientes, denominado aquecimento 
solar passivo. Assim, um melhor aproveitamento da radiação solar pode ser executado no processo 
de elaboração do projeto de arquitetura e construção, como uma possibilidade está no uso das 
paredes trombe que ainda apresentam pouca discussão sobre a viabilidade de utilização no Brasil. 
Um sistema de aquecimento solar passivo pode promover uma maior economia de eletricidade na 
edificação.  

A transferência de calor por radiação é um processo em que a energia calorífica é transferida entre 
corpos com diferentes temperaturas, sem que ocorra o contato entre os mesmos, sendo este 
fenômeno a principal forma de transmissão de calor entre o Sol e a Terra. Todo corpo aquecido 
emite ondas eletromagnéticas, que viajam através do vácuo. A energia radiante que provém do sol 
é denominada de radiação solar e é a principal fonte de aquecimento dos edifícios. 

Em geral, os materiais opacos absorvem uma fração da radiação solar incidente e refletem o 
restante. Nos vidros e em alguns materiais transparentes, o comportamento térmico específico é 
analisado pela transparência seletiva à radiação, pois além de absorver e refletir esta radiação, 
também a transmitem para o interior dos ambientes.  

Para determinar a quantidade de radiação que incide em uma superfície não horizontal, como é o 
caso de uma parede trombe, de modo a estimar a radiação global2 e a radiação difusa3 em um 
plano inclinado, voltado para o sol são necessárias algumas definições: 

Fator geométrico (Rb) é a razão entre a radiação solar direta sobre uma superfície inclinada e a 
radiação solar direta sobre um plano horizontal. De acordo com o método desenvolvido por Liu e 
Jordan (1963) e citado por Duffie & Beckman (1980), para o hemisfério sul, deve ser aplicada a 
seguinte equação: 

                             [Eq. 01] 

Onde: 
b – Ângulo de Inclinação da Superfície em relação à horizontal (0° < b < 180°, para ângulos acima de 90° 

significa que a face está voltada para baixo); 
F – Latitude do local; 

d – Declinação; 

ws - Ângulo horário do pôr-do-sol para a superfície horizontal; 

w’s - Ângulo horário do pôr-do-sol para a superfície inclinada. 

 
 

A declinação pode ser encontrada a partir da equação de Cooper: 

d = 23,45o . sen[(
             

   
)]                                                  [Eq. 02] 

Onde: 
d - Ângulo de declinação (-23,45° < d < 23,45°); 

NDA - Número do Dia no Ano (NDA=1 em 1/Jan e NDA=365 em 31/Dez). 
 

O ângulo horário do pôr-do-sol ajustado para a superfície inclinada, segundo Duffie & Beckman 
(1980), para o hemisfério sul pode ser calculado por: 

                                                           
2 A radiação global é a que vem diretamente do sol, sem reflexões ou refrações intermediárias. (DUFFIE e BECKMAN, 1980) 
3 A radiação difusa é emitida pelo céu durante o dia, graças aos muitos fenômenos de reflexão e refração da atmosfera solar, nas 
nuvens, e os restantes elementos do atmosférico e terrestre. (DUFFIE e BECKMAN, 1980) 
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                                                         [Eq. 03] 

 

Há uma variabilidade diária e média mensal da radiação solar global incidente sobre um plano 
inclinado, com ou sem desvio azimutal durante o ano. Dados locais de radiação solar quando 
gerados em estações de medição são normalmente medidos sobre um plano horizontal exigindo 
uma série de cálculos trigonométricos (conforme apresentados neste trabalho) para concluir a 
quantidade global específica sobre um plano inclinado, além da consideração dos modelos de 
distribuição temporal e espacial da radiação solar em função da isotropia ou anisotropia da abóbada 
celeste (céu) com efeito numérico diferenciado na componente difusa e analogamente na global que 
é a soma das componentes direta, difusa e albedo4.  

Atualmente, para determinar a radiação solar global incidente em um plano inclinado qualquer, 
parte-se do princípio que esta é composta por três componentes: radiação direta, radiação difusa e 
a contribuição do albedo. Este procedimento foi desenvolvido por Liu e Jordan (1963) (apud DUFFIE 
& BECKMAN, 1980) a fim de encontrar curvas para estimar a radiação solar em qualquer latitude e 
qualquer ângulo de inclinação de coletores solares voltados para o norte. A base de seu trabalho 
foram os dados coletados em 80 localidades dos Estados Unidos e do Canadá. 

De acordo com o método desenvolvido por Liu e Jordan (1963) e aperfeiçoado por Klein (1977), o 
cálculo da radiação solar global em um plano inclinado (Hb), apresentado em Duffie & Beckman 
(1980), para o hemisfério sul é resultante da equação: 

                      [Eq. 04] 

Onde: 
b – Ângulo de Inclinação da Superfície em relação à horizontal; 

H - radiação solar global em uma superfície horizontal (W/m²); 
Hd - radiação solar difusa em uma superfície horizontal (W/m²); 
Rb – Fator Geométrico; 
ρ - albedo. 

Deste modo, é possível determinar a radiação solar total incidente em uma parede trombe, na 
superfície envidraçada. A radiação incidente na 
parede com alta inércia térmica dependerá das 
propriedades do vidro utilizado, pois cada tipo de 
vidro permite a passagem de uma quantidade de 
radiação, conforme os resultados obtidos por Caram 
et al (1995) e apresentados em parte na Figura 8. 

A quantidade de radiação que ultrapassa a 
superfície envidraçada na parede trombe é 
fundamental para promover o “efeito estufa” na caixa 
de ar, pois é de conhecimento geral que os vidros se 
caracterizam por seu comportamento em relação à 
radiação solar, de onda curta, transmitida através 
destes materiais. Ela penetra nos ambientes e é 
absorvida pelas superfícies internas, provocando elevação de sua temperatura e em seguida a 
emissão de radiação de ondas longas, para a qual o vidro é opaco. 

                                                           
4 

Albedo é a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície, sendo calculado como a razão entre a 

quantidade de radiação refletida e a quantidade de radiação recebida. (DUFFIE e BECKMAN, 1980). 

Figura 8 - Transmissão da radiação solar em alguns vidros com 
espessura de 6 mm. 

Fonte: (CARAM et al, 1995) 
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Para as superfícies opacas, deve-se observar a absortância da superfície que irá definir a 
quantidade de radiação que será absorvida pelas paredes, sendo posteriormente reemitida na forma 
de calor para os ambientes interno e externo; Dornelles (2008) propôs métodos de determinação da 
absortância solar de superfícies opacas, que podem ser utilizados por projetistas, pesquisadores e 
especialistas. Além do espectrofotômetro e do espectrômetro ALTA II, apresentou um método que 
se baseia na digitalização de amostras em scanner comum e posterior classificação de suas cores a 
partir dos sistemas cromáticos digitais RGB e HSL5 e um quarto método baseado em medidas de 
temperaturas superficiais das amostras, a partir de absortâncias medidas para amostras de cores 
branca e preta, adotadas como referência. 

No caso da parede trombe, as superfícies (vidro e parede) trocam calor por radiação, esta 
transferência depende principalmente das geometrias e orientações das superfícies, bem como de 
suas propriedades radiantes e temperaturas. Para calcular o calor radiante entre duas superfícies 
quaisquer, primeiramente deve-se entender o conceito de fator de forma. 

O Fator de forma Fij é definido como a fração da radiação que deixa a superfície i e é interceptada 
pela superfície j (INCROPERA et al, 2008). É um fator geométrico, determinado pela forma e pela 
posição das duas superfícies. De um modo geral, o fator de forma pode ser calculado pela 
resolução de uma integral dupla, tanto o fator de forma da superfície i para a superfície j (Eq. 05) 
quanto de forma inversa (Eq. 06). 

                                                [Eq. 05] 

                                                         [Eq. 06] 

Onde: 
A(i,j) – Área das superfícies; 

 (i,j) – Ângulo formado entre a normal de cada superfície e a reta R; 
R – distância entre as superfícies; 
dA(i,j) – Área superficial das superfícies. 

A área superficial pode ser definida conforme apresentado na 
figura 9, porém, para muitas configurações a resolução de Fij é 
apresentada sob a forma de equações, gráficos ou tabela. Para 
as paredes trombe, que costumam apresentar geometria 

simples, pode-se considerar os valores apresentados a seguir: 
No caso de uma análise bidimensional, com as superfícies 
paralelas, ou com uma das superfícies inclinada, formando um 
ângulo a entre elas. 

 

Para as superfícies com mesmo comprimento e posicionamento paralelo, tem-se: 

 

     
         

                  
         

   
                                          [Eq. 07] 

 
E para uma parede trombe com uma das placas inclinada formando um ângulo a entre elas, porém 
ainda com mesmo comprimento, tem-se: 
                                                           
5 RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). O propósito principal 
do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos. O modelo HSL (Hue, Saturation, Luminance, ou em português 
TSL), é um modelo de representação dito “natural”, ou seja, próximo da percepção fisiológica da cor pelo olho humano. 

Figura 9– Ângulo sólido, correspondente a dAn em 
um ponto sobre dA1 no sistema de coordenadas 

esféricas. 

Fonte: (INCROPERA et al, 2008) 
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           (
 

 
)                                                     [Eq. 08] 

Sendo: 
wi,j – Comprimento da placa (m); 
Wi – Relação dependente do espaçamento entre as placas (Wi = wi / R); 
g – Ângulo entre as superfícies; 

R – Espaçamento entre as superfícies (m). 
 

Para uma análise tridimensional, Incropera et al (2008) apresentam uma série de tabelas e gráficos 
que podem ser utilizados no cálculo do fator de forma entre duas superfícies. 

Toda superfície possui um coeficiente de transferência de calor por radiação. O coeficiente hr é um 
parâmetro simplificado, que resume todos os fatores que interferem na troca de calor por radiação, 
tais como, as temperaturas das superfícies, os aspectos geométricos e físicos das superfícies, 
principalmente as emissividades6 (ε) e absortividades (α) das superfícies. De um modo geral, o 
coeficiente de transferência de calor por radiação pode ser encontrado pela equação: 
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                                                            [Eq. 09] 

 

Porém, de um modo simplificado, para troca de calor entre materiais de construções, sem brilho 
metálico em que a maioria deles possui emissividade acima de 0,8 (ABNT, 2005) pode-se adotar, 
de modo aproximado, hr = 5 W/m2°C. 

Dois corpos a diferentes temperaturas (Ti > Tj), separados por uma determinada distância, e sem 
contato físico trocam calor entre eles por meio de ondas eletromagnéticas. O fluxo líquido de calor 
radiante entre os dois corpos pode ser estimado pelas equações 10 e 11.  
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 )                                                     [Eq. 10] 

 

              
      

                                                      [Eq. 11] 

 
Onde:  

qi,j - calor transmitido por radiação da superfície i para a superfície j, em W/m2;  
σ - constante de Stephan Boltzmann7 (5,67 x 10-8 W/m2. K4);  
Fi,j - fator de forma; 
h

r 
- coeficiente de troca de calor por radiação, em W/m2.oC; 

Tsi e Tsj - temperatura das superfícies, em K. 
εef – Emissividade Efetiva. 
 

Desta forma, é possível determinar o ganho e o fluxo de calor por radiação dentro de uma parede 
trombe, e entender o seu funcionamento. Para tal, é necessário conhecer as propriedades 

                                                           
6 Emissividade, cujo símbolo é ε, consiste na razão entre a potência por unidade de área de uma superfície irradiada e a que é 
irradiada por um corpo negro à mesma temperatura. Por esta razão, um corpo negro possui uma emissividade de 1, e um refletor 
perfeito possui uma emissividade de zero.

 

7 A Lei de Stefan-Boltzmann (também conhecida como Lei de Stefan) estabelece que a energia total radiada por unidade de área 
superficial de um corpo negro na unidade de tempo (radiação do corpo negro), (ou a densidade de fluxo energético (fluxo radiante) ou 
potencia emissora) é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura termodinâmica T. 
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termofísicas dos materiais utilizados e a absortância da parede, que influencia no ganho solar de 
forma significativa. 

 

2.2.2 Inércia térmica 

Outro fenômeno que ocorre na parede trombe é a inércia térmica, em decorrência da utilização da 
parede com alta massa térmica. Inércia Térmica pode ser definida como a capacidade que um 
material tem de reter no seu interior parte do calor que é conduzido através dele, em consequência 
de sua massa térmica. Quanto maior a massa térmica, maior o calor retido.  

A radiação incidente na superfície opaca é reemitida em forma de radiação de ondas longas, porém 
uma parte é absorvida e percorre a espessura da parede, aquecendo o ambiente interno. Deste 
modo, a parede trombe promove uma diminuição da amplitude da temperatura interna em relação á 
amplitude da temperatura externa, a qual oscilará de forma amortecida além de promover um atraso 
no pico de temperatura interna que acontecerá algumas horas após o fechamento estar submetido 
ao pico da temperatura externa (retardamento). 

 
Figura 10 - Esquema da transferência de calor ao 

longo de uma parede com dois materiais diferentes. 

A figura 10 apresenta um esquema da transferência de 
calor em uma parede com dois materiais diferentes, o 
ar externo, mais quente que o ar interno, transfere 
calor para a parede que devido a sua resistência 
térmica transfere calor para o ambiente interno após 
certo tempo. 

Os benefícios do efeito da inércia térmica dependem 
de vários parâmetros, tais como condições climáticas, 
propriedades térmicas dos materiais de construção, 
ventilação, isolamento térmico, ocupação e ganhos 
internos de calor (GOULART, 2007).  

A inércia depende de duas propriedades: 

 Difusividade Térmica (Dif) – Expressa a capacidade do material para transmitir uma 
oscilação de temperatura, a difusividade mostra como se difunde o calor, sendo 
proporcional à velocidade de propagação de uma onda de temperatura dentro de uma 
parede ou um teto (CORBELLA; YANNAS, 2003).  (Eq. 12). 

 Efusividade Térmica (ef) – Indica a capacidade do material para absorver e armazenar um 
fluxo de calor ou uma potência térmica. A efusividade térmica é proporcional à quantidade 
de energia que um material de construção, ou um elemento interno, é capaz de absorver (e 
depois restituir) (CORBELLA; YANNAS, 2003).  (Eq. 13). 
 

Dif = 
 

    
                                                                                [Eq. 12] 

    √                                                                             [Eq. 13] 

Sendo: 
λ - condutividade térmica (W/m.K); 
m - massa específica aparente (kg/m3); 
c - calor específico (J/kg.K).  
 

De um modo particular, quando há transferência interna de calor sem geração interna de energia e 
com propriedades constantes, ocorre uma analogia entre as difusões de calor e de carga elétrica. 
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Da mesma forma que a resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, a resistência 
térmica poderá ser associada à condução de calor (INCROPERA et al, 2008), neste caso a 
resistência térmica é dada pela relação entre a espessura e a condutividade do material, podendo 
ser somada em série ou em paralelo, assim como as resistências elétricas (Figura 11). 

         
 

 
                                                                        [Eq. 14] 

 

Figura 11 - Equivalência das resistências em série e em paralelo 
Fonte: Adaptado de (ABNT, 2005) 

Deve-se também ao calcular a resistência total de um sistema construtivo, considerar a resistência 
superficial que o ar exerce à passagem de calor, tanto na face externa quanto na face interna da 
superfície, a NBR-15220/2 (ABNT, 2005) determina valores para estas resistências com o fluxo de 
calor horizontal (caso das paredes trombe): sendo a resistência superficial externa definida como 
0,04(m²K)/W e a resistência superficial interna em 0,13(m²K)/W. 

O inverso da Resistência Térmica Total (RT) de um componente construtivo (parede, cobertura, etc) 
se denomina Transmitância Térmica (U, em W/m2K), que é definida como o fluxo de calor que, na 
unidade de tempo e por unidade de área, passa através do componente, para uma diferença 
unitária entre as temperaturas do ar em contato com cada uma das faces desse mesmo 
componente (ABNT, 2005). 

Para as paredes trombe ventiladas, recomenda-se que a parede maciça esteja isolada, evitando 
ganhos de calor indesejados. O isolamento térmico pode ser obtido por meio de diversos materiais 
com alta resistência térmica, porém, o uso de isolantes térmicos tem que ser feito com certo 
cuidado, pois se este isolamento for inserido na face interna da parede, a sua inércia térmica será 
anulada, porque o calor produzido dentro da casa ou a radiação solar que entrou pela janela não 
serão absorvidos pela parede.  

Nos processos de transmissão de calor por condução, em regime estacionário, o fluxo térmico entre 
duas faces de uma placa pode ser determinado pela seguinte equação: 

                                                                                                       [Eq. 15] 

Onde: 

U – Transmitância térmica (W/m²°C); 
S – Área da superfície (m²); 
DT – Diferença entre a temp. da superfície externa e a temp. da superfície interna (°C).  



 

 

20 paredes trombe 

2.2.3 Ventilação natural 

Ocorre também na parede trombe a convecção natural em decorrência do efeito chaminé na 
cavidade da parede. O efeito chaminé é provocado pelas diferenças de temperaturas do ar em dois 
pontos distintos da edificação e que podem ser provocadas mesmo por baixas fontes internas de 
calor, como as decorrentes da ocupação e realização de atividades metabólicas pelo ser humano.  

Hocevar et al (1979) mostraram a partir de resultados experimentais que o fluxo no interior da 
parede trombe é extremamente complexo. No caso da parede trombe, esta diferença de 
temperatura se dá pelo efeito estufa produzido a partir do aquecimento por radiação do ar no interior 
da caixa de ar, pois o sol emite radiação de ondas curtas, para as quais o vidro é transparente, no 
entanto ao incidir sobre a parede absorvedora, esta radiação é reemitida em forma de radiação de 
ondas longas, que não atingem o ambiente externo, aquecendo o ar no interior da parede trombe. 

Ao deslocar-se para cima dentro da parede trombe, o ar mantém contato com as superfícies 
verticais deste sistema e faz-se necessário entender o conceito de camada limite8. As observações 
experimentais mostram que há o escoamento de um fluido paralelamente a uma superfície, as 
partículas do fluido em contato com a superfície e aderem a esta. É como se a viscosidade do fluido 
tivesse o efeito de uma cola (PASSOS, 2010). 

No caso de uma parede trombe, que apresenta duas placas espaçadas, cada uma das placas 
oferece uma resistência à passagem do ar ascendente dentro da câmara de ar. Chen et al (1994) 
realizaram um estudo teórico e experimental para obter o comportamento da velocidade axial (no 
sentido do fluxo do ar) no canal interno a uma parede trombe e conforme apresentado na figura 12, 
é possível observar a resistência oferecida pelas placas paralelas ao fluxo de ar.  

u8  

Figura 12 - Comparação dos valores obtidos para a velocidade do ar no interior do canal no modelo 
experimental desenvolvido por Chen et al (1994) e no modelo matemático proposto por Akbari e Borgers (1979). 

Fonte: Adaptado de (CHEN, et al, 1994) 

                                                           
8
 Em mecânica dos fluidos, a camada-limite é que a camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, 

fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação da energia mecânica. O conceito foi introduzido no inicio dos século 
20, por Ludwig Prandtl para descrever a região de contacto entre um fluido incompressível em movimento relativamente 
a um sólido Quando um objecto move-se através de um fluido, ou um fluido move-se ao redor de um objecto, o 
movimento das moléculas do líquido perto do objecto é perturbado, e estas moléculas movem-se ao redor do objecto, 
gerando forças aerodinâmicas. A magnitude dessas forças depende da forma e velocidade do objecto, assim como da 
massa, viscosidade e compressibilidade do fluido. Para modelizar correctamente os efeitos, recorre-se a parâmetros 
adimensionais que relacionam as diferentes componentes envolvidas, como o Coeficiente de Reynolds,( FOX , 2001). 
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O fluido em contato com as superfícies da parede trombe está em repouso, sua velocidade aumenta 
com a aproximação ao eixo, onde atinge o valor máximo. A diminuição da velocidade, à medida que 
nos afastamos do eixo central, é produzida pela força de atrito tangencial entre duas camadas 
adjacentes do fluido que, por sua vez, é função do coeficiente de viscosidade9.  

Dentro de uma parede trombe, ocorre tanto o fluxo laminar como turbulento, no fluxo laminar, as 
partículas descrevem trajetórias paralelas. O fluido flui em camadas ou lâminas. (Re < 2000), 
enquanto no escoamento turbulento, as trajetórias são caóticas, as componentes da velocidade 
apresentam flutuações ao redor da média (Re > 4000). Para análise do fluxo laminar em uma 
parede trombe, Akbari e Borgers (1979) desenvolveram uma análise por meio do método das 
diferenças finitas e estimaram equações para esta fase em que o ar percorre o canal de uma parede 
trombe, com duas placas paralelas. As propriedades do ar foram consideradas independentes da 
temperatura (com exceção da densidade). Deste modo, foi possível estimar a vazão volumétrica do 
ar em uma parede trombe com fluxo laminar a partir da seguinte equação: 

   
  ̅ 

    
  ∫      

 

 
                                                  [Eq. 17] 

Este mesmo estudo definiu a taxa de absorção de calor pelo ar a partir da equação: 

    
 

              
∫            

 

 
                                    [Eq. 18] 

Onde: 

Q – Vazão volumétrica do ar (Kg/s); 
  ̅ - Média da velocidade do ar no sentido do fluxo (m/s); 
R – Espessura do canal (m); 
v – Velocidade do ar na direção y (m/s); 
Gr – Número de Grashof; 
d – Distância percorrida pelo fluido (na direção x) (m); 
Vu – Velocidade do fluido adimensional na direção x; 
Hx – Taxa de absorção de calor pelo fluido; 
Tm – Temperatura de referência, definida como a temperatura da superfície mais quente do canal; 
T0 – Temperatura inicial (K); 
T – Temperatura (K); 
u – Velocidade do ar no sentido do fluxo (m/s). 

Algum tempo depois, estes mesmos autores realizaram um estudo para o fluxo turbulento na parede 
trombe (BORGERS & AKBARI, 1984), este tipo de fluxo necessita de atenção especial e neste 
estudo consideraram-se os mesmos parâmetros de geometria do trabalho anterior. Para definição 
da transição do fluxo de laminar para turbulento, foi utilizada a equação 19 e a taxa do fluxo foi 
definida pela equação 20: 

   √  
 

                                                                [Eq. 19] 

           |    |                                                        [Eq. 20] 

Sendo: 

Re – Número de Reynolds; 
Ra – Número de Rayleigh; 
c – Calor específico (kJ/Kg.K); 

D – constante definida por:                      ; 
h – Altura do canal; 

b – constante definida por: 0.260 + 1.940√           

                                                           
9 Coeficiente de viscosidade é uma propriedade dos fluidos, dada em (Kg/m.s) que define a resistência ao escoamento 
do mesmo. 
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Chen et al (2006) investigaram por meio de experimentos a convecção natural no canal da parede 
trombe em uma parede trombe na escala real para o clima frio do norte da China, com dimensões 
de 3,9x3,9x2,8m e a parede com alta inércia térmica de concreto com 30cm de espessura e a 
distancia entre a parede e o vidro com 0,1m.  A razão ideal  entre espessura (R) e altura (h) do 
canal da parede trombe, no entanto deve ser calculada, seguindo as recomendações propostas por 
estes autores que definiram a equação a seguir: 

R/h > Ral
-1/4 ou R/h > Rah

-1                                                             [Eq. 21] 

Onde Ra é o número de Rayleigh definido por: 

 Ra = gcDT / v (Dif)                                                [Eq. 22] 

Sendo DT a diferença de temperatura entre as superfícies (parede ou vidro) e o ar no interior do 

canal, g é a aceleração da gravidade, c é o coeficiente de dilatação térmica, v é a viscosidade e 
(Dif) é a difusividade térmica. 

Dentre as equações elaboradas para estimar a velocidade do ar na parede trombe a que mais se 
aproximou dos valores obtidos por experimentos, considerado neste trabalho como o modelo que 
melhor caracteriza o comportamento real do fluxo do ar no interior de uma parede trombe foi, 
elaborado por Smolec e Thomas (1994), que obtiveram a seguinte equação: 

     √  
        

  
                                                     [Eq. 23] 

Sendo Cd o coeficiente de descarga nas aberturas da parede trombe, g a aceleração da gravidade, 
h a altura do canal deste componente, Tm a temperatura média no interior do canal e Ti a 
temperatura média no interior da edificação. A Figura 13 apresenta o comportamento de valores 
obtidos a partir desta equação, juntamente com valores experimentais e obtidos por uma segunda 
equação bastante utilizada na época e que não será explicitada neste trabalho por se tratar de uma 
equação em desuso. 

 
Figura 13 - Velocidade do ar no interior do canal da parede trombe calculada e  comparada com equações 

obtidas na literatura 

Fonte: (SMOLEC e THOMAS, 1994) 

 

2.2.4 Trocas térmicas na parede trombe 

Durante o processo de funcionamento de uma parede trombe ocorre a transferência de calor por 
três formas: condução e radiação pela parede e pelo vidro e convecção por meio da circulação do ar 
induzida pelo efeito chaminé gerado pela diferença de temperatura entre o ar no ambiente interno e 
no vão entre a parede e o vidro (IMESSAD e BELHAMEL, 1999). 
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O balanço térmico para um nó específico (i) de uma parede trombe pode ser expresso a partir da 
equação obtida por Smolec e Thomas (1991): 

∑     (      )     (
   

  
)            

 
                                [Eq. 24] 

Onde: 
N – Número de nós; 
Ki,j – Condutividade entre os nós i e j; 
Ti,j – Temperatura nos nós i e j; 
Ci – Capacidade Térmica do nó i; 
t – Tempo; 
Hi – Insolação no nó i; 
Bi – constante de geração de calor no fluido. 
 

Porém, estes mesmos autores (SMOLEC e THOMAS, 1994) algum tempo depois identificaram 
graves discrepâncias entre os valores obtidos por meio de alguns modelos matemáticos e quando 
comparado aos valores experimentais principalmente por não considerarem as transferências de 
calor por convecção do ar e condução entre as superfícies da parede com alta inércia, pois tanto o 
coeficiente de calor por convecção quanto o coeficiente de fricção interferem na velocidade do ar no 
interior do canal deste componente. Diversas formas de calcular o coeficiente de fricção foram 
apresentadas pelos autores e podem ser utilizadas no cálculo do balanço térmico na parede trombe. 

Zamora et al (2002) realizaram um estudo numérico do fluxo de calor numa parede trombe, de 
forma isolada e em conjunto com a edificação, considerando a temperatura da face externa do vidro 
igual a temperatura da sua face interna e as temperaturas superficiais uniformes ao longo de toda 
face e considerando um vidro que transmite 86% da radiação solar para o interior da câmara de ar.  

O balanço térmico para a superfície envidraçada, considerando os fluxos de calor por condução, 
convecção e radiação foi então definido como: 
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[Eq.25] 

 

Sendo a1 o coeficiente global de absorção da parede de vidro, Hb a radiação total incidente nesta 
superfície (em W/m²), hc1 o coeficiente de transmissão de calor entre a parede de vidro e o ambiente 
externo, Tp1 a temperatura superficial da parede de vidro, Tamb a temperatura do ambiente externo, 
hc2 o coeficiente de transmissão de calor entre o vidro e o ar no interior da parede, T∞ a temperatura 
inicial do ar, F12 o fator de forma entre o vidro e a parede interna, e1 e e2 os o coeficiente de 
emissividade de ambas paredes (adotado 0,88 e 0,98) Tp2 a temperatura superficial da parede 
interna, F1c o fator de forma entre a parede de vidro e o céu, Tc a temperatura do céu e s a 
constante de Stefan-Boltzman (5,6697 x 10-8 W/m²K4).  

Já para a parede com alta inércia térmica, o balanço térmico foi definido por: 
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 )     [Eq.26] 

Onde a2 é o coeficiente total de absorção da parede, Ht é a radiação transmitida para a parede pelo 
vidro, hc é o coeficiente de transmissão de calor entre a parede e o ar no interior do “sistema 
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trombe”, F21 é o fator de forma entre a parede e a superfície envidraçada, k2 o coeficiente de 
transferência de calor por condução da parede e L a espessura do mesmo. 

Para determinar a radiação incidente na superfície envidraçada, tomou-se por base a temperatura 
do céu calculada através da equação proposta por Swinbank (1963 apud Zamora, et al, 2002): 

 

              
   

                                                           [Eq.27] 

 

Por fim, o coeficiente de transmissão de calor por convecção, adotou-se como referência a equação 
proposta por McAdams (1954 apud Zamora, et al, 2002), onde v é a velocidade do ar (em m/s). 

 

                                                                        [Eq.28] 

 

2.3 ESTADO DA ARTE 

O primeiro pesquisador a descrever o conceito de uma Parede Trombe foi um americano chamado 
E. L. Morse em uma patente de 1881 (MORSE, 1881 apud ELLIS, 2003). Também conhecida como 
Parede solar ou Parede de armazenamento térmico, esta idéia foi repatenteada na década de 70 
pelo inventor e engenheiro francês Felix Trombe e pelo arquiteto Jacques Michel (TROMBE, 1974). 

A partir de então, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em várias partes do mundo no 
intuito de investigar o desempenho térmico de edificações dotadas deste dispositivo arquitetônico, 
como é o caso de Bourdeau et al (1980) que modelaram o comportamento de uma parede trombe a 
partir da variação dos materiais que constituíam este dispositivo através de análises matemáticas 
pelo método dos elementos finitos. 

Ohanessian e Charters (1978) investigaram a potencialidade de aplicação deste sistema para as 
condições australianas. Por simulação computacional do desempenho térmico da estrutura da 
parede durante o pior mês de um Inverno em Melbourne a partir de uma adaptação do modelo 
francês aos métodos convencionais de construção australianos, analisando o efeito do vidro e 
espessura da parede de concreto sobre o desempenho térmico da edificação conjugada a este 
sistema. 

Sebald et al (1979) analisaram o desempenho de uma parede trombe em três cidades dos Estados 
Unidos (Albuquerque, Santa Maria e Madison) por meio de 
simulações computacionais visando o aquecimento passivo e 
variando parâmetros como azimute, espessura do canal, 
espessura da parede com massa térmica, tipo de vidro e 
capacidade térmica dos materiais, percebendo que nos 
modelos com parede dupla o atraso térmico chegou a valores 
entre 9 e 11 horas.  

Outro estudo experimental analisou o fluxo do ar no interior da 
parede trombe, dando um profundo conhecimento sobre os 
mecanismos fundamentais de fluxo, explorando a 
transferência de calor por convecção natural envolvidos na 
ventilação no interior da parede trombe (AKBARZADEH et al, 
1982). O comportamento do fluxo do ar obtido nesse trabalho 
encontra-se apresentado na Figura 14. 

Figura 14 - Padrão simplificado do fluxo de ar (a) em 
torno das aberturas de entrada, (b) ao longo da 

seção AA e (c) no interior do canal da parede trombe. 
Fonte:  (AKBARZADEH et a l ,  1982)  
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Propôs-se também um projeto para estratégias passivas em uma edificação típica para Santiago, no 
Chile e dentre as soluções propostas para o inverno estão várias configurações de paredes trombe 
utilizadas para aquecimento. Este estudo levou em consideração simulações computacionais de 
modo a validar o software DEROB, neste caso, sugeriu-se uma parede trombe com vidro duplo 
cobrindo 33% da área da fachada, que apresentou resultados positivos ao associar-se a janelas. As 
paredes devem ter alta densidade e condutividade térmica (como barro e pedra) com valores 
aproximados para densidade de 2200Kg/m³ e condutividade de 1,4W/mK. Para paredes com 
espessura entre 0,15 e 0,25 m, recomenda-se 3% de área de aberturas em relação a área total da 
parede, enquanto que para paredes mais espessas, com aproximadamente 40cm, recomenda-se 
6% de área de aberturas, devido a alta inércia térmica deste componente (MULLER, 1998). 

Mootz e Bezian (1996) elaboraram um estudo numérico avaliando dentre outros aspectos a 
influência da espessura do canal no desempenho e eficiência da parede trombe, calculada em 
função das variáveis externas e das propriedades da parede trombe (Figura 15). Os resultados 
indicaram que espaçamentos maiores favoreciam o aproveitamento da energia solar para o 
funcionamento da parede trombe, durante os períodos de sol e reduz as perdas de calor no período 
da noite. 

 

 

Figura 15 - Rendimento da parede trombe em função da espessura do canal. 
Fonte:  (MOOTZ and BEZIAN, 1996)  

 

Gan (1998) simulou um modelo de parede trombe para o verão em CFD (Computational fluid 
dynamics) tomando partido da ventilação natural e analisando todas as trocas de calor.  

A partir destas simulações, realizou-se um estudo numérico com base nos parâmetros que podem 
influenciar no desempenho deste dispositivo, como largura e altura do canal, nível de isolamento e 
os ganhos de calor (Figura 16). 
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Figura 16 - Efeito da largura das aberturas e da espessura da parede no fluxo de ar para uma parede trombe. 

Fonte:  (GAN, 1998) .  

 

Imessad  e Belhamel (1999) avaliaram o desempenho de uma parede trombe para aquecimento a 
partir de medições in loco no Norte da Argélia e verificaram o comportamento da temperatura no 
interior do canal a partir de dois modelos básicos: com e sem a parede trombe, além de verificar o 
efeito do uso de dispositivos de proteção solar de forma integrada a este dispositivo. A figura 17 
apresenta os resultados obtidos evidenciando o amortecimento e atraso térmico proporcionados 
pelo uso deste elemento (a) e a partir da implantação do dispositivo de proteção solar (b) que 
chegou a diminuir a temperatura no interior da parede trombe em aproximadamente 3ºC.  

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 17– Análise da temperatura do ambiente estudado por Imessad e Belhamel (1999) 
Fonte:  (IMESSAD e BELHAMEL, 1999)  



 

 

27 paredes trombe 

Gan (1998) afirmou também a partir de seus estudos que à medida que a área das aberturas de 
entrada e saída e a espessura do canal são aumentadas, a ventilação natural também é melhorada 
no interior dos ambientes dotados deste dispositivo. A utilização de vidros duplos ao invés de vidros 
simples em uma parede trombe além de reduzir as perdas de calor no inverno, também aumenta a 
refrigeração passiva no verão. Para melhorar o desempenho da parede trombe em relação à 
ventilação natural, a superfície interna deverá estar isolada termicamente, impedindo também o 
aquecimento excessivo do ar interno em decorrência da transferência de calor por radiação. 

Realizou-se também uma avaliação das paredes trombe construídas no centro de visitantes do 
Parque Nacional de Zion e no Edifício de entrada do Laboratório Nacional de Energia Renovável 
(NREL), nos Estados Unidos, por meio de imagens em infravermelho, constatando um aumento no 
aquecimento para estes ambientes na ordem de 20% (TORCELLINI and PLESS, 2004). 

Zalewski et al (2002) analisaram o desempenho de quatro diferentes configurações de paredes 
solares e duas destas configurações eram de paredes trombe (isolada e para aquecimento) visando 
proporcionar diretrizes de projetos para arquitetos e projetistas em geral, validando um modelo de 
simulação térmica, que mostrou-se eficiente para avaliação do desempenho destes sistemas 
construtivos. 

Nowzari e Atikol (2009) investigaram o desempenho de uma parede trombe em um edifício com dois 
pavimentos, por meio de simulações computacionais utilizando o software TRNSYS. Deste modo, 
concluíram que aproximadamente 95% da demanda para aquecimento da área onde localiza-se 
este componente poderia ser atendidos a partir da sua implantação, com 15m² de área, 
incrementando este dispositivo com um isolamento de 5 cm de espessura, mantendo a temperatura 
da sala entre 19 e 21,5°C. Comparou-se também neste estudo a viabilidade econômica da 
construção de uma parede trombe comparando-o com a instalação de um aquecedor a gás de 3kW 
e esta alternativa apresentou-se viável para promoção de eficiência energética nos edifícios. 

Chen et al (2005) realizaram uma análise do efeito de sombreamento no desempenho de uma 
parede trombe na China, inserindo uma cortina no interior do canal de ar, conforme é possível 
observar na Figura 18. A utilização de sombreamento no canal da parede trombe é uma forma 
eficaz de melhorar seu desempenho térmico, pois ao usar o sombreamento pode diminuir a perda 
de calor por convecção da caixa de ar e impedir a transferência de calor radiante a partir da 
superfície envidraçada para o exterior. 

 
Figura 18 - Foto do experimento de Chen et al (2005). 

Fonte:  (CHEN et a l ,  2005)  
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Este ambiente padrão foi dimensionado com 41,00 m³ (3,90 x 3,90 x 2,70 m) e a espessura da 
parede com alta inércia térmica foi 0,30m de concreto. Em uma das paredes trombe, foi inserido um 
sombreamento no interior da parede trombe. este sombreamento interno diminuiu as perdas de 
calor do sistema analisado para o ambiente externo entre 20% e 40%, além de aumentar seu 
desempenho.  

Baseado nos estudos de Gan (1998), Ruiz et al (2005) analisaram a utilização de paredes trombe 
para diversos climas da Espanha, gerando propostas para o projeto deste elemento, para as 
situações estudadas a partir de três combinações (sempre fechada no verão, com fluxo apenas do 
ar exterior e fluxo de ar do interior para o exterior promovendo ventilação natural). 

Chel et al (2008) investigou o desempenho deste componente por meio de simulação computacional 
utilizando o software TRNSYS, para um edifício de armazenamento de mel, na Índia, que exige 
temperatura controlada. A hipótese foi controlar esta temperatura por meios passivos, minimizando 
assim o uso de radiadores a óleo, que emitem grande quantidade de CO2. As paredes trombe 
ventiladas promoveram um controle da temperatura interna, mantendo-a na faixa desejada e 
proporcionando uma economia de até 3312kWh/ano, além da redução de aproximadamente 33 
toneladas/ano da emissão de CO2 na atmosfera. 

Llovera et al (2011) apresentaram o desempenho de uma edificação real, construída em 2003 e 
ocupada desde 2004 em Andorra. Este projeto foi idealizado a partir de uma série de 
combinações de sistemas de energia solar passiva e ativa e de eletricidade noturna e uma das 
estratégias utilizadas foi uma parede trombe na fachada sul. Esta avaliação foi realizada tanto no 
inverno quanto no verão e a parede trombe apresentou bom desempenho nas duas situações, de 
modo que os projetistas (autores do estudo) propuseram usar o ar aquecido por este dispositivo 
para outros ambientes onde foram identificadas falhas de projetos. 

Este dispositivo também foi avaliado quando integrado com sistemas de células fotovoltaicas, pois 
sabe-se que mais de 80% da energia solar irradiada na célula fotovoltaica é convertida em energia 
térmica e não em energia elétrica. Ao inserir este sistema em uma parede trombe, o calor é 
dissipado pelo fluxo de ar no interior do canal, aumentando a eficiência destas células, além de 
promover aquecimento nos espaços internos. 

Brinkworth (et al. 1997) afirmaram que com um bom 
projeto, uma parede trombe incrementada com células 
fotovoltaicas, pode reduzir em até 15°C a temperatura 
das células, aumentando a eficiência da geração de 
energia elétrica em 8,3%. 

Jie et al (2007) modelaram e realizaram medições em 
um sistema de parede trombe (Figura 19) com célula 
fotovoltaica integrada e concluíram que era uma 
proposta viável, por proporcionar uma diminuição de 
até 10,6°C na temperatura das células, alem de 
incrementar em 5,0% a eficiência elétrica devido as 
trocas térmicas entre as células e o ar no interior do 
duto para este caso. 

 

 
Figura 19 - Foto do modelo utilizado por Jie et 

al (2007). 
Fonte: (JIE et al, 2007) 

Da mesma forma, Sun et al (2011) realizaram medições e modelagem numérica em um sistema 
integrado Parede Trombe / Células Fotovoltaicas (PVTW – Photovoltaic Trombe Wall) e 
encontraram valores calculados próximos aos medidos (Figura 20), para o clima frio no inverno 
chinês. Observou-se que as células fotovoltaicas adicionadas sobre o vidro reduziram a capacidade 
de aquecimento da parede trombe, para uma cobertura de 33,4% da superfície envidraçada, esta 
redução foi de 7% e para uma cobertura de 100% da área de vidro, o aquecimento foi reduzido em 
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17%, despertando a necessidade de dimensionar a área com cobertura fotovoltaica de acordo com 
a latitude do lugar e o uso que a edificação se destina, tornando-se uma importante estratégia para 
elaboração de edifícios mais eficientes do ponto de vista energético. 

 

Figura 20 - Comportamento da temperatura nas superfícies da parede trombe (a) e da geração da energia pelas 
células fotovoltaicas (b) para os valores medidos (M) e calculados (C) 

Fonte: (SUN et al, 2011) 

Jie et al (2009) inseriram o isolamento térmico no interior da parede com alta inércia térmica, 
verificando o seu desempenho para o clima rigoroso do inverno chinês e concluíram que a 
temperatura do ar no interior da edificação eleva-se devido à menor capacidade de acumular calor 
nesta parede, tornando o ar que circula na edificação e no sistema trombe mais aquecido. Enquanto 
na parede trombe convencional a eficiência de operação é em torno de 21,69%, para a parede 
trombe modificada, esta eficiência ficou em 33,85% que corresponde a um aumento de 56% no 
desempenho deste dispositivo. 

Outro estudo analisou uma variação na tipologia e configuração da parede trombe a partir do 
método das diferenças finitas, e de resultados por simulações computacionais para a parede trombe 
composta e uma convencional (Figura 21). Encontrou-se então um desempenho mais satisfatório 
para o sistema composto no que se refere a climas frios e/ou nublados, como é o caso do clima 
chinês (SHEN et al, 2007). 

 

 
Figura 21– Esquema dos sistemas trombe utilizados por Shen et al (2007) convencional e composta (dimensões 

em milímetros) 
Fonte: (SHEN et al, 2007) 
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Outra adaptação foi realizada por Adams et al (2010), que modificaram o canal de ar inserindo uma 
caixa com água em três espessuras diferentes: 3, 6 e 9 polegadas, monitorando o desempenho 
térmico no interior e exterior do volume dotado de parede trombe. Os modelos com 6 e 9 polegadas 
de espessura da camada de água apresentaram melhor desempenho por promoverem um maior 
amortecimento na distribuição da temperatura, permitindo que o ambiente esteja confortável 
termicamente tanto no verão quanto no inverno. 

Younsi et al (2010) realizaram um estudo experimental de modo a caracterizar as propriedades 
termofísicas de um material que possibilita uma mudança de fase decorrente do aquecimento da 
superfície, com ponto de fusão em 26.9°C e ponto de solidificação em 23.5°C, permitindo um maior 
armazenamento de calor na parede trombe. 

Sacht et al (2011) investigaram o uso de paredes trombe em fachadas modulares para quatro 
cidades portuguesas, por meio de simulações computacionais utilizando o software designbuilder®, 
para dois tipos de revestimento (07 Bioclean 4 mm - PLANILUX 4 mm), obtendo valores para o 
consumo energético abaixo do recomendado pela norma RCCTE para os recomendados em 
Portugal. Eles identificaram também que para uma fachada modular em Portugal, uma área de 
6,25m² (2,50m x 2,50m) para a superfície envidraçada é suficiente, não sendo necessário uma 
segunda parede trombe. 

Koyunbaba e Yilmaz (2012) realizaram um estudo comparatiivo entre três configurações de paredes 
trombe, com vidro simples, vidro duplo e painéis fotovoltaicos analisando os resultados obtidos por 
simulação em CFD (Computational Fluid Dinamics) e por meio de medições in loco (Figura 22).  

              

(a)                                                                                                             (b) 

Figura 22 - (a) Foto da Célula teste utilizada por Koyunbaba e Yilmaz (2012) e (b) o comportamento da 
temperatura interna obtido a partir das três configurações analisadas por medições experimentais. 

Fonte: adaptado de (KOYUNBABA E YILMAZ, 2012) 

 

Outro estudo recente realizado na África do Sul por Conradie e Kumirai (2012) avaliou o 
desempenho ambiental de um complexo de edifícios da University of Fort Hare, uma edificação com 
multipavimentos que combinou em seu projeto um aerofólio com uma parede trombe (Figura 23), de 
modo a aproveitar melhor o efeito da ventilação natural e aquecimento solar passivo. este estudo se 
deu por meio de 274 simulações em CFD para 5 direções do vento (0º, 50º, 90º, 140º e 180º) e 
constatou-se que estes dois componentes apresentaram bom desempenho de forma conjunta, 
porém, embora este sistema melhore o desempenho térmico da edificação, a parede trombe 
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localizada nos pavimentos inferiores apresentam maior potencial para refrigeração e aquecimento 
do ambiente que as demais, localizadas nos pavimentos superiores (Figura 24). 

 

 
Figura 23 - (a) Corte esquemático e (b) vista da fachada contendo as paredes trombe do edifício investigado por 

Conradie e Kumirai (2012). 

Fonte: (CONRADIE e KUMIRAI, 2012). 

 

 

Figura 24 - Taxa de Renovação do ar medido e estimado para os 04 pisos do edifício analisado para a direção 
do vento de 50º. 

Fonte: (CONRADIE e KUMIRAI, 2012). 

 

As paredes trombe também foram investigadas para o clima do mediterrâneo (JABER e AJIB, 2011) 
avaliando seu potencial térmico e econômico para a cidade de Amã e identificando benefícios na 
redução da energia auxiliar quanto no consumo de combustível para aquecimento. 

Stazi et al (2012) também realizaram um monitoramento para paredes trombe no verão em climas 
do mediterrâneo para uma edificação residencial, os resultados indicaram que a ventilação e o 
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sombreamento permitiram a diminuição de aproximadamente 1,4°C e um menor ganho de calor 
diário na ordem de 0,5MJ/m². 

Outro tipo de parede trombe parte de uma configuração em zigue-zague (Figura 25). Este sistema é 
projetado para reduzir o ganho de calor excessivo durante os dias de verão. A parede é composta 
por três seções. Uma seção voltada para o sul e as outras duas seções foram edificadas de modo a 
produzirem uma forma de V (SAADATIAN et al, 2012). A seção voltada para o sudeste apresenta 
uma janela que fornece calor por meio do aquecimento solar, diminuindo o frio da manhã, quando 
necessário. O desenho em zigue-zague também incorpora uma saliência exterior para evitar o 
superaquecimento durante os dias quentes de verão. Um protótipo deste tipo de parede Trombe 
com cinco secções em forma de V foi construído no centro de visitantes do National Renewable 
Energy Laboratory (NREL, 2012). Outro exemplo é um edifício residencial que apresenta 1200 m² 
de paredes trombe em zigue-zague edificado na Carolina do Norte.  

 

 
Figura 25 - Edifício na Carolina do Norte com paredes trombe em zigue-zague. 

FONTE: (SAADATIAN et al, 2012). 

O estudo de Liu et al (2013) avaliou o potencial de aplicação de uma fachada ventilada com material 
que apresenta mudança de fase em quatro configurações de circulação do ar, a ser aplicado no 
período de aquecimento da região mediterrânea que tanto poderiam ser acionadas por ventilação 
natural quanto por pequenos ventiladores que promoviam ventilação mecânica (Figura 26) a 
depender das condições meteorológicas e da demanda energética do edifício. 

                   (e) 
Figura 26 - (a) - (d) configurações de aberturas investigadas por Liu et al (2013) e (e) esquema da parede 

ventilada indicando o ventilador para indução da ventilação mecânica. 
Fonte: Liu et al (2013) 

Ventilador 
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Concluiu-se com este trabalho que a utilização da fachada ventilada com material que apresente 
mudança de fase melhora significativamente o comportamento térmico de todo o edifício. No 
entanto, estas melhorias podem ser potencializadas se o controle térmico for automatizado. Além 
disso, o consumo de energia elétrica medido das bombas de calor e os ventiladores indicaram que a 
utilização de uma ventilação mecânica, neste sistema, não se justifica, caso seja necessário um 
fornecimento rápido de aquecimento no edifício (o que corrobora a tese de uma automação no 
sistema). No entanto, os resultados experimentais mostraram que o uso de ventilação mecânica 
durante períodos de baixa demanda de aquecimento pode produzir maior consumo de energia 
elétrica de todo o sistema, uma vez que a energia economizada pelos sistemas de condicionamento 
térmico não compensa a energia elétrica consumida pelos ventiladores. 

O uso de materiais com mudança de fase, deve ser cuidadosamente analisado, pois neste caso, o 
material apresentava uma temperatura de fusão muito baixa (20°C) e forneceu quase nenhuma 
melhoria térmica no sistema, fazendo com que uma parte do calor latente armazenado fosse 
injetado para o ambiente interno (LIU et al, 2013).  

Para o Brasil, poucos estudos foram encontrados na 
bibliografia referente ao tema, como o trabalho de 
Figueira et al (2003) onde foram realizadas medições 
in loco para avaliar o desempenho de uma parede 
trombe para o clima do Sul do país. Este sistema 
contou com garrafas cheias de água para auxiliar no 
armazenamento térmico, conforme apresentado na 
Figura 27. Foi observado um atraso térmico de 4 a 5 
horas entre o pico de radiação e o pico de calor 
acumulado na parede trombe. 

 

Figura 27 – Modelo físico utilizado para as 
medições de Figueira et al (2003) 

Fonte: (FIGUEIRA et al, 2003) 

Esta parede trombe está localizada no Laboratório de Energia Solar da UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul), conforme apresentado na figura 28. Ela está localizada na fachada 
norte e possui cerca de 26m² inclinada a 50º e funciona de modo a promover a convecção natural 
na câmara de ar deste sistema. Outro fator importante é a superfície isolante no interior da parede 
com alta massa térmica, impedindo a emissão de calor para o ambiente interno (FIGUEIRA, 2005). 

  

                         (a)                                                                          (b) 
Figura 28 - Parede Trombe do Laboratório de Energia Solar da UFRGS (a) Vista externa e (b) Interna. 

FONTE: FIGUEIRA, 2005 
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Figura 29– Perspectiva do projeto proposto por 

Vettorazzi et al (2010). 
Fonte: (VETTORAZZI et al, 2010) 

Vettorazzi et al (2010) elaboraram um projeto para 
habitação unifamiliar na cidade de Santa Maria – 
RS (Figura 29), tomando por base os princípios 
bioclimáticos propostos na norma européia 
Passivhaus, também chamada de Passive-On e 
incorporaram neste projeto uma parede trombe, 
porém de forma empírica. Este dispositivo foi 
implantado na fachada oeste e protegido por uma 
vegetação evitando o superaquecimento da 
edificação no verão. 

Cavalcanti et al (2011) investigaram o uso de paredes trombe em um projeto de habitação de 
interesse social (HIS) para a cidade de São Carlos-SP e concluiram que este sistema pode ser 
utilizado sem restrição tanto para promover refrigeração por meio da ventilação natural no verão 
quanto para promover o aquecimento solar passivo no inverno, minimizando assim o uso de 
ventiladores, ar condicionados e aquecedores nas edificações obtendo temperaturas entre os limites 
da zona de conforto estabelecida pela ASHRAE-55 (ASHRAE, 2004). 

Recentemente, Kruger et al (2013) investigaram 
por meio de experimentos o potencial de uso 
das paredes trombe para a cidade de Curitiba 
(Figura 30) e por meio de equações estenderam 
estes resultados para Porto Alegre e 
Florianópolis e em todos os casos, observando 
um potencial de aproximadamente 30% na 
redução do consumo de energia, sendo Curitiba 
a localidade onde este sistema apresentou 
melhores resultados, que seriam catalisados 
caso houvesse automação no sistema de 
abertura e fechamento das aberturas. 

 

Figura 30 - Célula teste construídas por Kruger (et al 
2013) 

Fonte: Kruger (et al 2013) 

O estudo de Ruiz-Prado et al (2010) propôs uma correção no método de cálculo para planejamento 
e avaliação do desempenho térmico e energético em edifícios proposto pela Norma Européia e 
Internacional UNE-EN ISO 13790, pois esta norma também propõe um método de cálculo para o 
ganho térmico em elementos especiais, como é o caso das paredes trombe. Os métodos propostos 
pelos autores apontaram para uma melhor relação quando comparado aos valores obtidos por 
simulação, enquanto os valores calculados pelo método proposto na norma distorciam destes 
valores. 

Percebe-se então que para propor um sistema construtivo diferenciado para o clima brasileiro, é 
necessário entender seu funcionamento e avaliar seu desempenho quanto às necessidades dos 
usuários da edificação em questão, adequando seu projeto às recomendações das normas locais.  
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Os objetivos propostos neste trabalho foram cumpridos de acordo com a metodologia descrita neste 
capítulo, que apresenta desde a modelagem computacional no software de simulação utilizado, 
detalhamento dos sistemas construtivos até a descrição da elaboração do modelo matemático 
simplificado, procedimentos base para as recomendações de projeto contidas nesta tese. 

Esta metodologia foi baseada em estudos paramétricos obtidos a partir de simulações 
computacionais, utilizando o software EnergyPlus, considerado internacionalmente como um dos 
melhores softwares da atualidade, de modo a obter a melhor configuração de uma parede trombe, 
tornando possível a utilização deste dispositivo arquitetônico em edificações construídas no Brasil. A 
partir destas simulações também foi possível avaliar o desempenho das edificações analisadas 
quanto ao conforto térmico, verificando o impacto que o uso deste dispositivo pode proporcionar em 
edificações localizadas no Brasil. 

De posse dos dados obtidos por simulação, foi obtido um modelo simplificado a partir das análises 
paramétricas realizadas neste trabalho, de modo que seja possível estimar o desempenho térmico 
para um ambiente padrão que seja projetado e construído utilizando o dispositivo arquitetônico 
estudado. 

Além disto, foram elaboradas recomendações 
projetuais para que profissionais de projeto 
possam vir a utilizar este dispositivo de forma 
consciente no território brasileiro. 

Após estas recomendações foi desenvolvido 
um aplicativo para dispositivos móveis com 
sistema operacional Android, onde estas 
recomendações foram inseridas com base 
nos modelos que apresentaram o melhor 
desempenho térmico nas localidades 
analisadas neste trabalho. 

Para entender melhor o roteiro utilizado nesta 
tese, é possível visualizar na figura 31 o 
processo de produção dos resultados aqui 
contidos, que é apresentado a seguir de 
forma detalhada, tornando possível adaptar 
ou reutilizar esta metodologia em trabalhos 
futuros. 

Figura 31 - Esquema da metodologia adotada neste trabalho. 

 

3.1 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS – ENERGYPLUS 

As paredes trombe vem sendo simuladas em computadores desde o seu ressurgimento na  década 
de 70. Nos primeiros modelos, foi utilizada uma rede térmica com vários "nós" para simular uma 
parede trombe (Balcomb et al. 1977). Uma série de programas de simulação térmica são capazes 
de modelar paredes trombe, incluindo BLAST, DOE-2, TRNSYS, SUNREL e ESP-r (ELLIS, 2003), 
no entanto, para este trabalho, optou-se em trabalhar com o software Energyplus para simulação do 
desempenho térmico de edificações dotadas de parede trombe por se tratar de um software 
difundido no mercado de edifícios eficientes do ponto de vista energético e considerado um dos 
melhores da atualidade por ser livre, além de conseguir simular com todas as cargas térmicas 
internas e variáveis climáticas da localidade onde o edifício será inserido. Para este trabalho, foi 
utilizado o software na versão 7.0. 
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3.1.1 Parede trombe não ventilada 

Embora o algoritmo de simulação do E+ (EnergyPlus) considere a transferência de calor de modo 
unidimensional, ainda é considerado como um dos melhores da atualidade para este tipo de 
simulação. Para modelagem deste sistema dentro do software em questão utilizou-se as 
recomendações de Ellis (2003): 

A parede Trombe foi modelada utilizando objetos conhecidos do EnergyPlus. Uma zona especial foi 
definida na câmara de ar entre a parede com alta inércia térmica e a superfície envidraçada. Estas 
são superfícies do EnergyPlus. A parede está ligada à zona principal como uma partição interna. O 
vidro é uma janela muito grande que cobre grande parte da parede exterior da zona. Se uma 
superfície seletiva for usada, ela deverá ser definida como um material com as propriedades 
térmicas relevantes na definição da construção do sistema. 

Esta abordagem foi escolhida para aproveitar os recursos existentes de transferência de calor no E+ 
e permitir alguma flexibilidade para projetos de modelagem de parede trombe. 

Ellis (2003) também recomenda a utilização de um algoritmo especial de convecção (Figura 32) que 
foi validado em seu trabalho, para modelos digitais com parede trombe, devido à geometria não 
convencional das aberturas, enquanto nas aberturas convencionais a relação largura/altura é na 
ordem de um, na parede trombe este valor pode chegar entre 10 e 100, alterando os fenômenos 
convectivos de transferência de calor na região. 

 

 

Figura 32 - Exemplo com o algoritmo específico para simulação de uma parede trombe no EnergyPlus 

Para estas simulações, considerou-se o ambiente padrão com um ocupante e uma lâmpada de 40W 
ligada apenas no período da noite, minimizando as cargas térmicas internas desta edificação. 

Este algoritmo utilizado no software Energyplus é baseado na ISO 1509910, fornece os coeficientes 
de convecção do ar em uma cavidade vertical estreita. Estes coeficientes são a principal diferença 
entre uma zona normal e uma zona no interior da parede trombe (ENERGYPLUS, 2012). A 
correlação com a ISO 15099 é obtida pela determinação destes coeficientes, onde inicialmente, 
calcula-se o número de Nusselt11: 

 

                                                           
10 ISO 15099. Thermal Performance of Windows, Doors and Shading Device-–Detailed Calculations. International 
Organization for Standardization: Geneva, Switzerland. www.iso.org. 2003. 
 
11 O Número de Nusselt é uma grandeza bastante utilizada para a determinação do coeficiente de transferência de calor 
por convecção, baseada na análise dimensional, na qual é utilizada para determinar parâmetros através de relações de 
similaridade. 



 

 

38 materiais e métodos 

                  
 

 ⁄               para 5x104  < Ra < 106                            [Eq.29] 

                                                              para 104  < Ra < 5 x 104                            [Eq.30] 

                                                              para Ra < 104                            [Eq.31] 

                 
 ⁄  

     
                                                                                                                              [Eq.32] 

                                                                                                                                           [Eq.33] 

O coeficiente de convecção líquida entre o vidro e a parede é: 

     (
  

 
)                                                           [Eq.34] 

O coeficiente de convecção aplicada para cada superfície separadamente e utilizada na zona 
térmica é: 

                                                                   [Eq.35] 

Onde: 

Nu - Número de Nusselt 
Ra - Número de Rayleigh 
s - Razão do aspecto da cavidade 
k - Condutividade do ar (W/m².K) 
R - espaçamento entre as placas (m) 
hl - Coeficiente de convecção líquida (W/m².K) 
hv - Coeficiente de convecção (W/m².K). 

 

3.1.2 Parede trombe ventilada 

Já para a parede trombe ventilada optou-se por utilizar o módulo AirflowNetwork. No módulo 
relacionado à ventilação natural são determinados os links (entradas) do fluxo de ar, as 
características do entorno da edificação, as condições de abertura das janelas e portas e as 
condições de ventilação. O algoritmo permite que sejam criados schedules (agendas) de controle, 
de disponibilidade de ventilação, entre outras. 

Para estas simulações, os coeficientes de pressão foram inseridos diretamente pelo usuário. A 
obtenção de dados precisos de coeficiente de pressão demanda um esforço considerável. Ao 
mesmo tempo existe uma grande oferta de valores “aproximados” a partir de medições já realizadas 
em alguns Institutos de Pesquisa.  

O coeficiente de pressão do vento (CP) indica as relações entre a pressão dinâmica de vento livre e 
as pressões exercidas pela ventilação natural em diferentes pontos das superfícies externas de um 
volume. Para edificações, os valores de CP dependem da forma, da direção do vento e da influência 
de obstruções como edificações vizinhas, vegetação e características locais do terreno e não 
dependem do tamanho do corpo que recebe a pressão, mas sim das proporções entre as 
dimensões de suas faces. 

Devido à complexidade para determinação deste coeficiente, uma forma de determiná-lo é a base 
de dados medidos no Japão (Wind Effects on Buildings and Urban Environment12). Nesta base de 
dados pode-se escolher a geometria da edificação e as proporções desta para analisar os 
resultados encontrados dos coeficientes de pressão. Para o caso deste trabalho, porém, optou-se 

                                                           
12

 http://www.wind.arch.t-kougei.ac.jp/info_center/windpressure/ 
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por considerar o algoritmo de cálculo do Coeficiente de Pressão contido no Energyplus 
(SurfaceAverageCalculation) devido a geometria retangular do modelo que permite a utilização 
deste recurso, não sendo necessário utilizar os valores obtidos em outras pesquisas, como a citada 
anteriormente. Para edificações de pequeno porte, o programa EnergyPlus utiliza a equação de  
Swami e Chandra (1988), apresentada na Figura 33.  

 

Figura 33 - Fórmula de Swami e Chandra (1988). 
Fonte: (ENERGYPLUS, 2012) 

O módulo AirflowNetwork do EnergyPlus, apresentado por Gu (2007), permite simular fluxos de ar 
causado pela ação dos ventos em múltiplas zonas através de um modelo de rede. O modelo calcula 
a pressão em cada nó e o fluxo de ar em cada componente de acordo com a pressão do vento e as 
relações entre cada elemento de abertura de forma dinâmica em simulações horárias. Através das 
taxas de ventilação são calculados os valores de temperatura do ar e umidade relativa. 

O módulo AirflowNetwork do EnergyPlus considera a edificação como uma trama, onde cada zona 
da edificação pode ser representada por um nó e o ambiente externo é representado por nós em 
cada fachada. As interações entre as zonas são representadas por conexões de fluxo ar como 
janelas, frestas e portas. As interações com o ambiente externo são feitas a partir de conexões de 
fluxo de ar com os nós do ambiente externo. Para todos os nós, zonais e externos, são atribuídos 
valores de pressão. A Figura 34 apresenta uma rede de fluxo de ar em uma edificação. 

 
Figura 34 - Planta esquemática de uma edificação com sua rede de fluxo de ar. 
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O controle das aberturas foi elaborado segundo agendamentos nas configurações iniciais da 
modelagem computacional dentro do software utilizado para as simulações, estas configurações 
serão apresentadas a seguir, juntamente com a descrição dos modelos simulados neste trabalho. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS MODELOS DIGITAIS 

O ambiente padrão tem dimensões de 4,00 x 4,00m com pé direito de 3,00m e possui uma parede 
trombe na fachada sem sombreamento, orientada para o norte, sul ou oeste (conforme descrito 
posteriormente) com todas as paredes pintadas de branco (absortância a=0,27), com excessão da 
parede com alta inércia térmica que apresenta sua superfície externa (superfície voltada para o 
interior do canal de ar da parede trombe) pintada de preto (absortância a=0,97). 

Este ambiente será simulado entre outros dois volumes semelhantes, de modo a verificar as trocas 
térmicas entre a fachada e o ambiente externo apenas pelas fachadas onde estão localizadas as 
aberturas, por isto, a única zona simulada foi a sala central.  

A fachada que apresenta a parede trombe foi modelada completamente exposta à radiação solar, 
enquanto a fachada oposta apresenta um protetor solar de 3,00m de largura, criando um espaço de 
transição entre o interior e o exterior e evitando que a radiação direta influencie de forma demasiada 
no aquecimento da zona a ser analisada, conforme apresentado por Gomes e Bittencourt (2011) 
que comprovaram a eficiência de áreas de transição no sombreamento durante os horários de 
temperaturas mais altas ao longo do ano. 

A perspectiva do modelo simulado neste trabalho encontra-se apresentada na figura 35, indicando 
as fachadas com a parede trombe e a fachada oposta, com sombreamento. 

 

 

Figura 35 - Perspectiva do modelo a ser simulado com vista para a (a) fachada com a parede trombe e para a (b) 
fachada oposta, onde será inserido o dispositivo de proteção solar. 

A figura 36 apresenta uma planta do conjunto de salas e um corte esquemático da sala simulada 
neste trabalho, nela é possível identificar as dimensões do ambiente padrão e de seus elementos, 
como dimensões e peitoril das aberturas, indicação dos parâmetros de projeto que foram 

Parede Trombe 

Aberturas de entrada 

(a)                                                                      

 

 

 

 

 

(b) 
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considerados variáveis nesta pesquisa e o dimensionamento de todos os componentes da parede 
trombe, de modo a perceber como será a análise dos modelos simulados. 

 

 
(a) 

 

 

 
 

(b) 
Figura 36 - Planta baixa (a) e Corte (b) do modelo a ser simulado com destaque para a zona analisada. 

 

A orientação Norte apresentada na figura 36a é a orientação que a literatura indica para 
implantação da parede trombe em edificações localizadas no hemisfério sul, porém, no decorrer 
deste trabalho, surgiu a necessidade de verificar outras orientações, conforme será apresentado e 
discutido posteriormente. 

Esta configuração foi escolhida para adaptar-se à tipologia de edifícios de escritórios, salas de aula 
e demais edificações que apresentem disposição em fila com circulação linear entre os ambientes 
conforme apresentado por Cândido (2006) que indicou as duas principais tipologias de edifícios de 
escritórios apresentadas na figura 37. 

 

Variável 

Variável 

Variável 

Variável 

Variável 
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(a) 

 
(b) 

Figura 37 - Principais Tipologias encontradas para Edifícios de Escritório (a) Edifícios com corredor lateral e (b) 
Edifícios com corredor central. 

Fonte: (CÂNDIDO, 2006). 

 

Os sistemas construtivos adotados para as simulações deste trabalho estão descritos na Tabela 1, 
onde é possível observar as propriedades termofísicas dos materiais utilizados como dados de 
entrada para o software EnergyPlus. 

 

 

Tabela 1 - Relação dos componentes e suas propriedades 
Paredes Piso Laje 

Parede de tijolo com revestimento em 
argamassa (espessura variável) 

Piso em concreto (10,0 cm) com 
revestimento cerâmico 

Laje em concreto armado (15,0 cm) com 
mais 5,0cm de isolamento 

Componente 
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(J
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) 

Tijolo cerâmico 
08 furos 

19x19x09cm 

0,40 1200 960 Concreto 
armado 

1,75 2400 1005 Concreto 
armado 

1,75 2400 1005 

Argamassa de 
revestimento 

0,85 2000 1005 Piso cerâmico 1,10 2000 1005 Isolante 
térmico 

0,04 18 1675 

Onde: 

l – Condutividade Térmica; 

r – Massa específica (densidade); 

c – Calor específico. 
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3.3 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS VARIÁVEIS 

As simulações neste trabalho foram realizadas a partir do modelo de edifício padrão apresentado 
anteriormente e das variações paramétricas para as quais se deseja investigar a influência no 
desempenho térmico. Os parâmetros variados neste trabalho estão apresentados na Tabela 2, cujo 
impacto de cada variável será analisado em conjunto com os demais que também influenciam seu 
desempenho térmico.  

 

Tabela 2 - Resumo das variáveis adotadas para as simulações. 
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(%) (m) ( - ) (%) (m) 

3 0.15 Vidro simples 3 mm 50 0.05 

6 0.30 Vidro duplo 75 0.10 

 0.45 Tijolo de vidro  100 0.15 

 

A seguir serão detalhados estes parâmetros de modo a permitir um melhor entendimento das 
combinações realizadas para as simulações neste trabalho. 

 

3.3.1 Área da superfície envidraçada 

A área da superfície envidraçada deve ser analisada de modo a verificar a influência que a variação 
deste parâmetro pode ter no desempenho térmico do edifício a partir da adoção do uso deste 
componente com diversas configurações, seja para aquecimento ou para refrigeração. Esta área 
coletora variou entre 50%, 75% e 100% da área da face norte de cada ambiente. 

Deste modo, a largura da parede trombe foi variada neste trabalho, enquanto a altura deste 
componente permaneceu constante durante as simulações para que a diferença de altura (DH) 
entre as aberturas para circulação do ar não fosse alterada. 

A parede trombe apresenta nestas simulações áreas para coleta de radiação solar de 6,0m², 9,0m² 
e 12,0m², tendo em vista que a área de fachada de um ambiente padrão (sala analisada) é 12,0m²,  
para as larguras de 2,0m, 3,0m e 4,0m respectivamente e altura fixa em 3,0m. 

 

3.3.2 Área das aberturas 

A variação deste parâmetro baseou-se nos estudos de Muller (1998) que indicou a área de abertura 
ideal para que a parede trombe apresentasse melhor desempenho. Esta área é calculada em 
função da área da parede trombe. As dimensões das aberturas foram calculadas variando apenas a 
altura do vão, que permanecerá durante todas as simulações com largura constante, conforme 
apresentado na Tabela 3. 

 

 



 

 

44 materiais e métodos 

 

Tabela 3 - Detalhamento das dimensões das aberturas na Parede Trombe 

Parede Trombe (6,0m²) Parede Trombe (9,0m²) Parede Trombe (12,0m²) 

3% 6% 3% 6% 3% 6% 

1,80 x 0,10 m 1,80 x 0,20 m 2,70 x 0,10 m 2,70 x 0,20 m 3,60 x 0,10 m 3,60 x 0,20 m 

 

Estas aberturas foram construídas (digitalmente) com peitoril de 0,20m para as aberturas inferiores 

e 2,60m para as aberturas superiores, conforme apresentado anteriormente em corte. 

 

3.3.3 Tipo de vidro 

O tipo de fechamento da superfície envidraçada interfere diretamente no desempenho da parede 
trombe, pois a depender do vidro utilizado uma maior ou menor quantidade de radiação solar irá 
aquecer o ar no interior do canal e promoverá o seu funcionamento de forma otimizada. 

Para esta análise considerou-se três tipos de fechamento que estão apresentados de forma 
detalhada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Propriedades dos vidros utilizados nestas simulações (a partir da base de dados do EnergyPlus). 
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Transmitância solar (incidência normal) 0,837 
0,480 

0,500 

Refletância solar para incidência normal 0,075 0,050 0,056 

Transmitância Visível (incidência normal) 0,898 0,570 0,540 

Refletância visível para incidência normal 0,081 0,060 0,066 

Transmitância de Infravermelho (incidência normal) 0 0 0 

Emissividade 0,84 0,84 0,84 

Condutividade (W/m²K) 0,9 0,9 
 

0,9 

 

3.3.4 Espessura da parede 

A parede onde o dispositivo aqui analisado será inserido deverá apresentar alta inércia térmica e 
para este trabalho será analisada uma parede com diversas espessuras e o mesmo material (Figura 
38) de modo a investigar como esta variável interfere no desempenho da parede trombe para o 
caso brasileiro. 
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Figura 38 - Seção das paredes com diferentes espessuras (a) 15,0 cm (b) 30,0 cm e (c) 45,0 cm. 

Para estes tipos de parede, foram encontrados os valores para a transmiância térmica (U) de modo 
a possibilitar que o material possa ser substituído em construções futuras sem comprometer o 
desempenho deste sistema. Para as paredes com 15 centímetros, a transmitância equivalente é de 
2,15W/m²K. Para a parede com espessura de 30 centímetros, U=1,12W/m²K e para a parede com 
45 centímetros de espessura este valor ficou em 0,83W/m²K. 

 

3.3.5 Espessura do canal 

Sabe-se que a espessura do canal da Parede Trombe influencia diretamente no seu desempenho 
alterando tanto a temperatura do ar por meio das trocas térmicas entre o componente arquitetônico 
e o fluido que passará por seu interior quanto no seu volume, deste modo, este parâmetro variou 
com valores de 5,0cm, 10,0cm e 15,0cm. 

 

3.4 CONDIÇÕES DA PAREDE TROMBE 

Foi feito o cruzamento entre todas as possibilidades, resultando em 162 casos para simulação. 
Foram consideradas três situações básicas para as simulações neste trabalho. A primeira situação 
pretende proporcionar aquecimento nos períodos frios, quando as duas aberturas (superior e 
inferior) permitem a circulação do ar que está aquecido neste dispositivo para o ambiente padrão, 
porém, sem renovação do ar interno por meio de ventilação natural (considerado nas simulações 
como modelo - FECH). A segunda situação promove a ventilação natural, quando a face de vidro da 
parede trombe possui uma abertura para saída do ar, além de considerar nesta situação a abertura 
inferior da parede trombe e a abertura de entrada do ambiente permitindo a passagem do ar 
(Chamado neste trabalho de modelo - VENT). Já na terceira situação, todas as aberturas do 
ambiente permitirão a circulação do ar, promovendo aquecimento (neste caso, chamou-se de 
modelo - AQEC), conforme se pode observar na figura 39. 
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              (a)                                                                          (b)                                                                             (c) 

 

Figura 39 - Esquema das situações consideradas (a) situação 1 (FECH) (b) situação 2 (VENT) e (c) situação 3 
(AQEC) 

 

A partir destas considerações e da combinação das possibilidades propostas para este trabalho, 
foram realizadas 486 simulações para cada condição climática analisada. Sabe-se então que para 
executar as simulações computacionais no software EnergyPlus (E+) uma das etapas essenciais é 
a inserção dos dados climáticos do sítio onde a edificação será implantada, recentemente observou-
se um estudo que elaborou o arquivo climático nos padrões exigidos pelo EnergyPlus para 411 
cidades brasileiras de modo a complementar a base de dados fornecida pelo software em questão 
(RORIZ, 2012). 

Por serem considerados dados mais precisos, pois foram obtidos a partir de coletas em estações 
meteorológicas, optou-se neste trabalho por utilizar esta base de dados de modo a considerar oito 
climas brasileiros, um para cada zona bioclimática estabelecida pela NBR-15220/3. As cidades que 
foram simuladas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Relação das cidades utilizadas para simulações. 

Cidades Simuladas Estado Zona 
Bioclimática 

Latitude Longitude Altitude 
(m) 

Curitiba PR 1 -25.52 -49.18 934 
Santa Maria RS 2 -29.70 -53.70 151 

Florianópolis SC 3 -27.67 -48.55 9 

São Carlos SP 4 -22.02 -47.89 854 

Garanhuns PE 5 -8.89 -36.49 823 

Campo Grande  MS 6 -20.47 -54.67 532 

Cuiabá MT 7 -15.65 -56.10 176 

Belém PA 8 -1.38 -48.48 10 

 

3.4.1 Nomenclatura dos modelos 

Os modelos foram catalogados em códigos para facilitar a identificação dos mesmos, a seguir, 
apresenta-se a codificação utilizada para identificar a configuração da parede trombe em cada caso 
simulado (Tabela 6): 
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Tabela 6 - Nomenclatura dos modelos adotados para padronização neste trabalho. 

Grupo 01 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

 

Grupo 02 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
  

Grupo 03 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 

Grupo 04 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

 

Grupo 05 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
 

Grupo 06 
Parede Trombe com largura de 2,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

  

Grupo 07 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 
  

Grupo 08 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 
Continua... 
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... Continuação 
 

Grupo 09 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

 

Grupo 10 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
  

Grupo 11 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 
 

Grupo 12 
Parede Trombe com largura de 3,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 
 

Grupo 13 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
 

Grupo 14 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 
 

Grupo 15 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 3% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 
  

Grupo 16 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,05m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
 Continua... 
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... Continuação 

Grupo 17 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,10m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

 

Grupo 18 
Parede Trombe com largura de 4,0 m, área das aberturas com 6% e distância entre o vidro e a parede com 0,15m 

Parede com espessura de 0,15m Parede com espessura de 0,30m Parede com espessura de 0,45m 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

Vidro 
Simples 

Vidro Duplo Bloco de 
Vidro 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

 

Esta nomenclatura será adotada durante o decorrer deste trabalho de modo a padronizar e facilitar 
o entendimento do leitor, para as três configurações de paredes trombe consideradas: parede 
trombe ventilada (VENT), parede trombe fechada (FECH) e parede trombe para aquecimento 
(AQEC). Portanto a codificação mencionada acima virá acompanhada de quatro letras indicando a 
situação da parede trombe adotada, por exemplo: K6-VENT é a nomenclatura para a parede trombe 
ventilada com largura de 3,0m, área das aberturas com 6%, distância entre o vidro e a parede com 
0,10m, espessura da parede com 0,30m e o fechamento da superfície coletora com blocos de vidro. 

 

3.4.2 Orientação da parede trombe 

O Brasil está localizado predominantemente no hemisfério Sul, segundo a literatura encontrada, 
para projetar uma parede trombe nestes casos, deve-se orientá-la para o Norte. Porém, em 
algumas cidades simuladas neste trabalho, com baixas latitudes, pode-se observar que no verão, 
quando há maiores períodos de desconforto térmico devido a necessidade de refrigeração, a 
trajetória solar incide predominantemente na fachada sul (Figura 40) e deste modo, surgiu a 
necessidade de avaliar a viabilidade de seguir a literatura ou propor para o caso específico brasileiro 
uma nova configuração. 

 

 
Figura 40 - Carta Solar para as cidades de (a) Belém - PA e (b) Cuiabá - MT, com indicação da trajetória solar 

para o verão. 
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Orientando a parede trombe nas cidades analisadas (principalmente as que apresentam latitude 
menor que 23,5°, que se refere ao trópico de capricórnio) para o sul, foi possível identificar o 
potencial de uso deste dispositivo para promover refrigeração por meio da ventilação natural nos 
meses mais quentes do ano.  

Outra possibilidade identificada foi a necessidade de orientar a parede trombe para o oeste, pois 
deste modo o dispositivo receberia a radiação direta durante todo o ano no período da tarde, além 
de promover uma maior proteção em decorrência da parede com alta inércia e das pequenas 
aberturas. Sabe-se que a fachada oeste requer cuidados especiais quanto à possibilidade de 
promover superaquecimento no interior dos ambientes. 

Deste modo, após as simulações iniciais, com a parede trombe voltada para o norte, foram 
realizadas simulações com os melhores modelos de modo que o sistema construtivo analisado 
neste trabalho estivesse orientado para o sul e para o oeste e comparados os resultados, visando 
uma discussão acerca da variação da orientação deste componente e como esta orientação 
determina um melhor ou pior desempenho térmico do edifício padrão, principalmente em localidades 
com baixas latitudes. 

 

3.4.3 Viabilidade de uso 

Durante a execução deste trabalho, houve também a necessidade de verificar a viabilidade de 
utilização deste componente no que se refere a um comparativo entre um modelo convencional de 
aberturas. Foi então dimensionada uma janela com 1,00m de largura, 1,10m de altura e 1,00 de 
peitoril (tamanho padrão), com 50% desta área permitindo ventilação natural (o que configura uma 
janela de correr, tipologia amplamente utilizada em edificações construídas no Brasil) e em seguida 
o desempenho deste ambiente de referência foi comparado com um ambiente com as mesmas 
dimensões, porém com a tipologia de aberturas investigada neste trabalho (paredes trombe), 
verificando o potencial de utilização deste elemento para aquecimento e principalmente promoção 
da ventilação natural. 

 

3.5 MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DO MODELO SIMPLIFICADO 

De posse dos resultados de todas as simulações realizadas no EnergyPlus para as oito cidades 
consideradas neste trabalho e escolhido o melhor modelo em cada situação, buscou uma alternativa 
de geração de modelos matemáticos através de uma forma clássica, largamente utilizada em 
pesquisas de previsão de dados. Esta metodologia consiste em encontrar a equação de uma função 
(linear ou não linear) que permita descrever e compreender a relação entre duas ou mais variáveis e 
projetar ou estimar uma das variáveis em função da outra. A regressão atua de forma a estabelecer 
que a soma dos quadrados dos desvios seja um valor mínimo. 

Um modelo matemático pode ser definido como um conjunto de variáveis consideradas em 
combinação com o modo como elas se relacionam. Não existem modelos perfeitos, pois não há 
como identificar e controlar todas as variáveis envolvidas em um fenômeno físico (como é o caso 
deste estudo), de modo que os resultados gerados pelos modelos são sempre aproximados 
(MILONE e ANGELINI, 1995). 
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Em seguida, utilizando-se o procedimento stepwise13 de regressão estatística, foram identificadas 
as variáveis que resultaram nas melhores relações estatísticas.  Para tanto se utilizou um nível de 
significância máximo de probabilidade F superior a 0,25. 

Para uma análise de regressão linear, nem todos os pares de valores das amostras estão incluídos 
na reta. Em alguns casos, esse afastamento da linearidade pode sugerir um tipo de curva diferente 
da linha reta, por exemplo, o gráfico de dispersão dos conjuntos de valores das amostras pode 
exibir a forma de uma exponencial ou de um polinômio de segundo grau (MANDIM, 2003). Por esse 
motivo, para cada cruzamento de informações, serão observadas as variações das estimativas, 
através do coeficiente de determinação (R2), para avaliar a que possui os menores desvios e 
selecionar a função que melhor se enquadra no conjunto de valores. 

A avaliação dos modelos ajustados considerou principalmente o desempenho dos seguintes 
parâmetros de regressão: coeficiente de determinação ajustado (R²); raiz quadrada do erro 
quadrático médio (REQM); coeficiente de correlação entre valores observados e estimados (Rxy); 
teste “F” de significância; e análise gráfica dos resíduos, para detectar possível tendência das 
estimativas. 

A partir destas análises foram elaborados modelos que representem os dados obtidos nas 
simulações tornando possível determinar o desempenho de uma parede trombe quando 
incorporada ao clima brasileiro, sem que haja necessidade de futuras simulações por parte dos 
profissionais de projeto que optem por utilizar este componente em seu processo de produção 
conceptiva da arquitetura. 

 

3.6 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os resultados foram analisados de acordo com a definição mais amplamente utilizada, presente na 
norma ASHRAE 55 (2004), que caracteriza o conforto térmico como “a condição da mente que 
expressa satisfação com o seu ambiente térmico”. Para definir critérios de conforto, é essencial 
verificar quais fatores influenciam o bem estar dos usuários. A multidisciplinaridade do assunto leva 
à necessidade do estudo dos processos fisiológicos do corpo humano em relação ao calor, das 
suas trocas térmicas com o ambiente, do comportamento dos ocupantes em relação ao espaço e de 
como se dá a avaliação subjetiva de bem estar. Os critérios de conforto para os ambientes interiores 
são ferramentas importantes tanto para o projeto de edificações, de instalações, aquecimento e 
refrigeração, quanto para a avaliação de construções já existentes. 

O modelo adaptativo é o método que adequa-se a uma grande parte das edificações brasileiras, os 
quais são ventilados naturalmente, com variadas possibilidades de adaptação e controle por parte 
dos usuários. Além disso, o modelo adaptativo, por levar em consideração um maior número de 
variáveis, torna-se mais realista, e portanto mais adequado para o tipo de análise que se deseja 
obter com este trabalho. 

A norma ASHRAE 55-2004 define os limites confortáveis de temperatura do ar em ambientes 
ventilados naturalmente e em função das médias mensais da temperatura do ar exterior. A 
aplicação de tais limites permitirá quantificar os níveis de conforto ou desconforto resultantes das 
diferentes temperaturas internas e taxas de ventilação provocadas pelo uso de paredes trombe.  

                                                           
13

 Procedimento stepwise de regressão é a técnica mais utilizada de seleção de variáveis. O procedimento constrói 
iterativamente uma seqüência de modelos de regressão pela adição ou remoção de variáveis em cada etapa. A 
regressão stepwise começa formando um modelo com uma variável, usando a variável preditora que tenha a mais alta 
correlação com a variável de resposta. 
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Os níveis de desconforto térmico serão 
quantificados em graus-hora (oCh) de calor 
ou de frio. Cada grau-hora corresponde ao 
desconforto provocado pela temperatura do 
ar quando esta é menor que o limite inferior 
(frio) ou ultrapassa o superior (calor), em 
1oC, durante 1 hora. Níveis diários, mensais 
ou anuais, são a somatória dos ocorridos ao 
longo das horas desses respectivos 
períodos de tempo (Figura 41). 

ASHRAE 55 (2004) adota um índice para 
avaliação térmica de ambientes 

condicionados naturalmente: a Temperatura 
Operativa Neutra, baseada em De Dear  et al 
(1997).  

O conceito do modelo adaptativo, segundo esses autores, é que o corpo humano não apenas 
mantém seu equilíbrio térmico com o ambiente através de termorregulação fisiológica como também 
através de um conjunto de respostas adaptativas que permitem às pessoas se adaptarem às 
condições ambientais internas e externas através de mudanças comportamentais e psicológicas. 
Um total de 22.000 dados empíricos são encontrados em De Dear at al. (1997). Baseada na 
temperatura operativa aceitável para espaços condicionados naturalmente (ASHRAE, 2004), a 
equação 26 é apresentada. Uma faixa de tolerância de ±2,5 ºC representa satisfação de 90% dos 
usuários, enquanto ± 3,5 ºC, 80%. O modelo considera que as pessoas utilizam determinados tipos 
de vestimentas de acordo com as condições climáticas externas, assim, não é necessário estimar o 
isolamento da roupa. Não é preciso também levar em conta a umidade do ar ou limites de 
velocidade do ar, devido aos processos de adaptação mencionados.  

  

 

OTn= 17,8 + 0,32 . TEmed                                                     [Eq. 36] 

 

Onde: 

 OTn= Temperatura Operativa Neutra (°C); 

 TEmed = Média mensal da temperatura do ar exterior (oC). 

 

 

Esta análise tem como objetivo estabelecer uma relação entre o desempenho térmico das diferentes 
tipologias estudadas, levando em conta as condições de conforto nos períodos simulados. 

De posse destes dados estabeleceu-se a melhor configuração de parede trombe para cada zona 
bioclimática brasileira, visando contribuir para fornecer subsídios teóricos para profissionais de 
projeto que pretendam fazer uso do potencial deste dispositivo em edificações localizadas no Brasil. 

Os dados estão sendo apresentados de forma a facilitar o entendimento dos profissionais da 
Construção Civil e Arquitetos em geral, propondo, além de diretrizes projetuais para edifícios mais 
eficientes do ponto de vista energético, contribuir para que o potencial deste dispositivo seja 
investigado nas mais diversas regiões brasileiras, buscando adaptar sempre as edificações ao clima 
do sítio onde serão construídas. 

Figura 41 - Exemplo de determinação de Graus-hora (oCh) para 
desconforto por calor e frio. 

Fonte: Roriz et al, 2009 
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3.7 VALIDAÇÃO DAS SIMULAÇÕES 

Para validar os modelos simulados, realizou-se uma comparação com os resultados obtidos por 
meio de medições in loco obtidos por Suzuki (2012) que investigou o desempenho de um ambiente 
dotado de parede trombe localizado na cidade de Curitiba – PR. As dimensões e propriedades 
deste protótipo estão apresentadas na figura 42, onde foi medido o modelo com tipologia similar ao 
modelo para ventilação considerado neste trabalho entre os dias 05 e 10 de janeiro de 2012. 

 

 

 

     

 

Figura 42 – Planta baixa, corte, elevação e propriedades dos materiais aplicados no modelo utilizado por Suzuki 
(2012). 

Fonte: (SUZUKI, 2012). 

 

A partir destas configurações, foi modelado um protótipo digital utilizando o software energyplus, 
versão 7.0 e comparado os resultados obtidos para o dia 08 de janeiro, que foi apresentado no 
trabalho citado para a condição de parede trombe ventilada, no verão. 

A partir desta constatação, foi possível realizar uma simulação "teste" para comparar os resultados 
das temperaturas internas obtidas por medição e os valores obtidos com esta simulação e assim 
definir o futuro desta pesquisa, estabelecendo os parâmetros e variáveis que foram inseridas nas 
simulações futuras. 

Após constatar a similaridade nos dados de radiação incidente no plano horizontal e temperatura 
externa tanto nos valores medidos quanto nos valores disponíveis no arquivo climático elaborado 
por Roriz (2012) pode-se analisar os resultados para o desempenho térmico desta edificação. 
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Deste modo, observam-se na figura 43 os resultados para os valores medidos por Suzuki (2012) e 
simulados no “teste” para as temperaturas externas, no interior do canal de ar e no interior do 
ambiente padrão e percebe-se uma coerência nos dados obtidos por simulação quando 
comparados com os valores medidos em Curitiba.  

 

 

 

Figura 43 - Comparativo das temperaturas obtidos para validação das simulações neste trabalho. 

 

Esta similaridade nos dados pode ser melhor constatada por meio da figura 44 que apresenta estes 
dados em relação à linha do erro zero, num gráfico de dispersão (x,y) onde no eixo das abscissas 
apresenta-se os valores obtidos por simulação e no eixo das ordenadas os valores obtidos por 
Suzuki (2012) por medições In Loco. 

Medido 

Simulado 
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Figura 44 – Valores obtidos por simulação (x) e por medição por Suzuki (2012) (y). 

 

3.8 ELABORAÇÃO DE UM APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEIS 

Pensando no usuário final, foi elaborado um aplicativo para dispositivos móveis com sistema 
operacional Android, com interface amigável e que apresenta as principais recomendações de 
projeto definidas a partir das análises desenvolvidas neste trabalho. 

As tecnologias disponíveis para a computação móvel encontram-se atualmente em constante 
evolução e parecem destinadas a transformar-se no novo paradigma dominante da computação 
(MYERS et al., 2003), possibilitando uma maior portabilidade de dados e conectividade. 

Utilizando as linguagens HTML5, Javascript e CSS, foi desenvolvido o aplicativo “TROMBR”, que 
estabelece recomendações de projeto para Paredes Trombe em cidades brasileiras. Para utilização 
deste aplicativo, levou-se em consideração que o usuário encontra-se em constante movimento e a 
aplicação deve poder ser usada em qualquer local e a qualquer momento, sempre que for preciso. 

Ao longo dos anos a internet passou por inúmeras mudanças. Os primeiros sites que surgiram 
continham apenas conteúdo estático, ou seja, eram constituídos por páginas HTML expondo 
somente textos, imagens e links (sem muita interação com o usuário). A necessidade de mais 
dinamismo nas páginas web culminou na criação do JavaScript, que chegou ao mercado na década 
de 1990. Com esta tecnologia foi possível mais interação nas páginas, uma vez que o JavaScript 
possui recursos como manipulação de conteúdos, elementos e eventos HTML. 

Nesta mesma época, surgiu a primeira versão do CSS, uma linguagem de estilo utilizada para 
definir a apresentação de documentos HTML e XML. Seu principal benefício era separar a 
aparência do conteúdo de um documento. Assim, ao invés da formatação ficar dentro do documento 
HTML, neste haverá apenas uma ligação para o arquivo CSS, que contém os estilos. Deste modo, 
várias páginas podem utilizar o mesmo arquivo de formatação, e quando o programador quiser 
alterar a aparência do site, é necessário modificar apenas um arquivo. 

Apesar dos vários recursos e funcionalidades do JavaScript e pelo CSS, ainda havia algumas 
deficiências. Por exemplo, devido às limitações das primeiras versões do HTML, não existia o 
suporte à apresentação de vídeos, e criar aplicações visualmente ricas ainda não era possível.  

O HTML5 inclui novas tags que fornecem suporte a arquivos de vídeo e áudio, novos tipos de 
campos de dados, validação de formulários e outros recursos que veremos no decorrer do texto. 
Também há novidades em sua API JavaScript, dentre elas, a possibilidade de salvar dados no 
computador do usuário de forma mais segura e rápida do que usando cookies. Já o CSS 3 possui 
uma série de recursos visuais para incrementar a aparência de suas aplicações. 
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Estas foram as linguagens utilizadas para elaboração de um aplicativo para dispositivos móveis que 
possibilita uma maior interação com os usuários, disponível para download gratuito que pode 
auxilias nas decisões projetuais em escritórios de arquitetura e profissionais de projeto em geral, 
sem que haja necessidade de novas simulações e análises. Este aplicativo será apresentado 
juntamente com os resultados obtidos com esta pesquisa. 
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Neste Capítulo apresenta-se uma breve análise das cidades consideradas para as simulações desta 
pesquisa, sendo uma cidade para cada zona bioclimática estabelecida pela NBR-15220 (ABNT, 
2005), buscando abranger as cinco regiões geográficas brasileiras, além de identificar as 
recomendações de projeto para obtenção de conforto segundo a carta bioclimática de Givoni14 para 
estas cidades. 

 

4.1 CURITIBA – PR 

Curitiba está localizada na região Sul do Brasil na Zona Bioclimática 01, ao Sul do Trópico de 
Capricórnio, onde os sistemas atmosféricos intertropicais e polares travam confrontos, além de sua 
localização na borda oriental do Primeiro Planalto Paranaense em altitudes de 900m. Curitiba 

caracteriza-se por apresentar temperaturas mais 
elevadas nos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, quando a quantidade de energia solar 
disponível é maior e predomina a atuação de 
sistemas atmosféricos intertropicais e temperaturas 
mais baixas nos meses de junho, julho e agosto, 
quando a energia solar disponível é reduzida e 
predomina a atuação dos sistemas atmosféricos 
polares. Adicionalmente, a sua situação topográfica 
assegura à cidade um caráter de clima mesotérmico 
úmido com verão quente (DANNI-OLIVEIRA, 1999). 

As principais estratégias bioclimáticas para a cidade 
de Curitiba segundo as recomendações da Carta 
bioclimática de Givoni são o aquecimento solar 
passivo (43,6%) e Inércia Térmica para aquecimento 
(28,2%), porém ainda requer em 1,5% das horas a 
ventilação natural principalmente no verão, entre os 

meses de dezembro e março e um pouco de aquecimento artificial (Figura 45). 

 

4.2 SANTA MARIA – RS 

Segundo Sartori (1979), a região de Santa Maria está situada praticamente na zona de transição 
entre a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, também conhecida por Depressão Central e a 
escarpa arenito-basáltica do Planalto Meridional Brasileiro.  

O clima da cidade de Santa Maria se enquadra na faixa de clima temperado mesotérmico e úmido. 
Embora predomine o vento Sudeste, o vento Norte é um fenômeno marcante na cidade por sua alta 
velocidade e temperatura. A umidade relativa do ar é elevada durante todo o ano, condicionando um 
clima úmido com chuvas bem distribuídas.  

As principais recomendações de projeto para obtenção de conforto térmico na cidade de Santa 
Maria são a inércia térmica e o aquecimento solar, conforme é possível observar na figura 46.   

 

                                                           
14 Em 1992, Givoni desenvolveu uma carta bioclimática para as edificações baseada nas condições internas do edifício 
e propõe estratégias construtivas para adequação da arquitetura ao clima. A carta é elaborada sobre um diagrama 
psicrométrico, onde os dados climáticos de uma determinada região podem ser plotados na carta, obtendo as 
estratégias a serem seguidas. 

Figura 45 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de 
Curitiba – PR 

Fonte: Software ABC Versão 1.3 (2008) 
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Figura 46 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de Santa Maria - RS 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 

 

Observa-se que as estratégias bioclimáticas são similares às recomendações para a cidade de 
Curitiba, porém com uma necessidade maior de ventilação natural, bem como outras estratégias 
para resfriamento, como ventilação noturna, inércia térmica para resfriamento e resfriamento 
evaporativo. 

 

4.3 FLORIANÓPOLIS – SC 

Florianópolis está localizada na zona bioclimática brasileira número 03 e apresenta as estratégias 
de projeto para obtenção de conforto conforme apresentado na figura 47. Observa-se a solicitação 
tanto de estratégias para aquecimento no inverno quanto para refrigeração no verão. É uma ilha 
próxima ao continente, localizada entre os paralelos 27°10’ e 27°50’ de latitude sul e entre os 
meridianos 48°25’ e 48°35’ de longitude oeste, e encontra-se a 9 m da altura do mar. 

Florianópolis apresenta sete meses com valores 
médios mensais de temperatura de bulbo seco 
acima de 20°C, e a umidade relativa média 
nestes meses oscila de 81 a 85%. O horário de 
ocorrência das temperaturas máximas diárias é 
entre 13h e 14 h, e o das temperaturas mínimas 
diárias é entre 5h e 7h. A média anual de 
amplitudes diárias é em torno de 7.8°C 
(GOULART, 1997). A frequência mensal de 
direção do vento apresenta a direção norte como 
predominante, a direção sul em segundo lugar, 
seguida em terceiro lugar pelo vento nordeste. A 
velocidade média anual do vento é de 3.5 m/s, e 
a direção sul apresenta a maior frequência por 
direção para as velocidades do vento maiores 
que 10 m/s. 

 

Figura 47 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de 
Florianópolis, Brasil 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 

 



 

 

60 cidades simuladas 

4.4 SÃO CARLOS – SP 

A cidade de São Carlos está situada no estado de São Paulo a 22°01’ de latitude Sul, 47°53’ de 
longitude Oeste e 854m de altitude. É a cidade de maior altitude em relação aos municípios 
circunvizinhos e, por isso, é totalmente exposta à intensa ventilação e insolação. Conforme as 
Normais Climatológicas observadas entre 1960 e 1990 (BRASIL, 1992), durante oito meses do ano, 
entre abril e novembro, as médias mensais de umidade relativa em São Carlos permanecem abaixo 
de 70%. Neste mesmo período, as amplitudes médias mensais de temperaturas (diferenças entre 
as médias de máximas e as médias de mínimas) variam entre 10 e 11,8 °C.  

De acordo com a Norma de Zoneamento Bioclimático Brasileiro (NBR-15220/3) São Carlos localiza-
se na zona bioclimática 4 e possui como principais recomendações de projeto o aquecimento solar 
passivo e por Massa Térmica, necessitando em algumas horas do verão de ventilação natural, 
conforme a figura 48. 

 

Figura 48 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de São Carlos, Brasil 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 

 

4.5 GARANHUNS - PE 

O município de Garanhuns está inserido na Mesorregião da Agreste Meridional do Estado de 
Pernambuco com clima do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no 
outono/inverno tendo início em junho/julho e término em setembro. A precipitação média anual é de 
1309,9 mm. 

As principais estratégias de projeto necessárias para esta localidade são o aquecimento solar 
(34,2%), inércia térmica para aquecimento (34,2%) e a ventilação natural (11,3%), além de 
apresentar um período do ano em conforto térmico (Figura 49). 

Por conta da privilegiada localização geográfica, em cima de sete colinas (Monte Sinai, Triunfo, 
Columinho, Ipiranga, Antas, Magano e Quilombo), este município vive em clima de montanha, com 

temperatura média anual de 21oC, variando entre 9C no inverno e 25º C em pleno verão. Os 
meses mais frios vão de maio a agosto. A umidade relativa do ar é elevada, atingindo a média de 
80%. 
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Figura 49 - Bioclimática de Givoni para a cidade de Garanhuns - PE 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 

 

4.6 CAMPO GRANDE – MS 

Campo Grande é um município da região Centro-Oeste, capital do estado de Mato Grosso do Sul. 
Está localizado geograficamente na porção central deste estado. Possui uma latitude 20o26'34" Sul 
e uma longitude  54o38'47" Oeste. O clima predominante de Campo Grande, conforme classificação 
de Köppen é do tipo tropical chuvoso de Savana, caracterizado por má distribuição anual das 
chuvas, com ocorrência bem definida de um período seco durante os meses mais frios do ano e um 
período chuvoso durante os meses de 
verão. A temperatura média anual é em 
torno de 23°C; dezembro é o mês mais 
quente, aproximadamente 25oC, e junho o 
mais frio, com 18oC em média (OLIVEIRA 
et al, 2003). 

A figura 50 apresenta as estratégias 
bioclimáticas recomendadas para a cidade 
de Campo Grande ao longo do ano, 
segundo a Carta de Givoni, que indica que 
em 22.9% das horas do ano há a 
necessidade de ventilação natural, tornando 
esta uma das principais estratégias para 
obtenção de conforto, juntamente com o 
aquecimento solar passivo e a Inércia 
Térmica para aquecimento que juntas 
apresentam uma necessidade em 37,8% 
das horas do ano. 

 

4.7 CUIABÁ - MT 

O clima da cidade de Cuiabá é Tropical Semi Úmido, com 4 a 5 meses secos e duas estações bem 
definidas, uma seca (outono–inverno) e uma chuvosa (primavera-verão), com características de 
continentalidade. 

Figura 50 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de 
Campo Grande - MS. 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 
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Nos meses de outubro e novembro, as máximas atingem muitas vezes valores de 40°C com 
umidade relativa de 18%, nas horas mais quentes do dia. O ritmo sazonal de precipitação é 
marcado por uma estação seca bem definida no período de inverno.  

Na figura 51 observa-se a Carta bioclimática de Givoni para a cidade de Cuiabá e as 
recomendações projetuais a partir da plotagem dos dados climáticos. 

 

Figura 51 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de Cuiabá - MT. 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 

 

4.8 BELÉM - PA 

Belém é a capital do Pará e localiza-se próximo à 
linha do Equador, com latitude de 01º27’21” sul e 
longitude 48°30'14", com clima quente e úmido, 
tipicamente equatorial, que sofre influência direta 
da floresta amazônica, onde as chuvas são 
constantes. O índice pluviométrico é de 
2889 mm(ano) (GOULART et al, 1997). 

A figura 52 apresenta as estratégias bioclimáticas 
recomendadas para a cidade de Belém, conforme 
a Carta Bioclimática de Givoni, na qual pode-se 
observar a ampla necessidade de ventilação 
natural (70.7% das horas anuais) ao longo de todo 
ano, além de resfriamento artificial. 

Figura 52 - Carta Bioclimática de Givoni para a cidade de 
Belém – PA. 

Fonte: Software ABC Versão 1.3, 2008 
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5 RESULTADOS E 

DISCUSSÕES  
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Este Capítulo apresenta os principais resultados obtidos por meio das simulações computacionais 

realizadas nesta pesquisa, além das discussões e interpretações dos dados de modo a entender o 

comportamento térmico de edificações e produzir estratégias de projeto para os mais variados 

climas brasileiros, bem como as recomendações projetuais para profissionais de projeto que 

possam vir a tomar partido desta estratégia em edificações localizadas em climas típicos brasileiros. 

 

5.1 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO 

A partir das simulações computacionais foi possível observar o potencial de utilização das paredes 

trombe para os casos analisados neste trabalho e identificar a possibilidade de utilização deste 

dispositivo quando submetido a climas típicos do Brasil, a seguir serão detalhados os resultados 

obtidos para cada tipologia construtiva adotada. 

Estas simulações foram essenciais para analisar o comportamento térmico da edificação padrão, 

pois a partir de diversas configurações de paredes trombe, foram identificadas as necessidades 

específicas para cada localidade, tendo por base o zoneamento bioclimático brasileiro.  

O resultado das simulações desenvolvidas neste trabalho está apresentado de modo a identificar o 

desconforto térmico para cada uma delas no Apêndice A, ao final deste documento. 

Inicialmente serão apresentadas apenas as simulações que foram realizadas com a parede trombe 

orientada para o norte, conforme recomenda a literatura clássica acerca deste tema, no entanto, 

este trabalho trata de possibilidades de localizar este componente em outras fachadas, conforme 

será apresentado em seguida. 

 

5.1.1 Parede trombe fechada 

Para esta tipologia (FECH), foi considerada apenas a renovação de ar no interior do ambiente 

padrão por infiltração, promovendo aquecimento do ambiente interno sem influência da ventilação 

natural, tomando partido apenas do efeito estufa produzido no interior do canal da parede trombe. 

Esta tipologia de parede trombe foi a que apresentou comportamento melhor durante o ano para 04 

(quatro) cidades analisadas: Curitiba, Santa Maria, Florianópolis e Campo Grande. Porém para cada 

localidade um modelo específico apresentou menor quantidade total de desconforto térmico 

(calor+frio), estas configurações serão detalhadas a seguir: 

Para a cidade de Curitiba, o modelo que apresentou melhor desempenho foi o modelo N8,                                              

que apresenta 100% da fachada coberta pela parede trombe (parede trombe com 4,0m de largura), 

área das aberturas com 3% da área envidraçada, espessuras do vão com 0,10m e da parede com 

0,45m e a superfície coletora composta por vidro duplo. 

Este modelo apresentou um total de 5671 °Ch de desconforto térmico, predominantemente por frio, 

no inverno, mesmo com o ambiente fechado, o que aponta para a afirmação que no inverno, 

embora a incidência da radiação solar na superfície coletora tenha um ângulo mais próximo da 

normal, pois a altura solar nesta cidade para o solstício de inverno ao meio dia é em torno de 41°, 
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enquanto que no verão, por volta de 85°, a quantidade de radiação que incide a superfície 

envidraçada é menor, tornando-a menos eficiente neste período. 

Pode-se afirmar que edificações localizadas na cidade de Curitiba necessitam de um aquecimento 

no inverno e que a parede trombe aparentemente não consegue suprir esta necessidade por 

completo, fez-se necessário então investigar o potencial de outros modelos pensando na 

possibilidade de uso com tipologias combinadas para assim, promover um melhor conforto térmico 

dos usuários. 

Desconsiderando o melhor modelo que obteve um menor valor para o total de graus - hora, o 

modelo N1, que apresenta 100% da fachada coberta pela parede trombe (parede trombe com 4,0m 

de largura), área das aberturas com 3% da área envidraçada, espessuras do vão com 0,10m e da 

parede com 0,15m e superfície envidraçada com vidro simples apresentou menor desconforto por 

frio. 

Este modelo apresentou 3353°Ch enquanto o modelo N8 apresentou 4102°Ch de desconforto por 

frio, porém observou-se um maior desconforto por calor, mesmo quando analisado em outras 

tipologias, pois o vidro simples permite uma maior passagem da radiação solar que o vidro duplo 

promovendo um superaquecimento do ar no interior do canal desse sistema que não foi alterado 

entre os modelos. 

Outra diferença entre os modelos considerados melhores para esta cidade é a espessura da parede 

com massa térmica. No modelo N1, esta propriedade é subaproveitada devido à espessura da 

parede ser de apenas 0,15m, que impossibilitou um amortecimento térmico que poderia melhorar 

este desconforto térmico por calor que neste modelo chega a 4722°Ch enquanto que no modelo N8 

foi de 1568°Ch. 

Deste modo, o fechamento da superfície envidraçada e a espessura da parede foram os parâmetros 

que mais influenciaram o desempenho térmico do ambiente padrão em Curitiba. A partir desta 

consideração, o modelo N5 também foi considerado para análise, pois apresenta as mesmas 

características do modelo N8, com exceção da parede com alta inércia térmica que apresenta 

0,30m de espessura. 

Sabe-se que o vidro duplo permite uma maior absorção e menor transmissão da radiação solar e 

assim o desconforto por calor, seria minimizado, mas não foi o que ocorreu, pois a parede com 

0,30m de espessura não promoveu um amortecimento térmico significativo para que o desconforto 

térmico por calor fosse diminuído, chegando a valores de 1996°Ch para o calor e 4250°Ch para frio, 

valores ainda acima dos obtidos para o modelo N8. 

A Figura 53 apresenta o comportamento destes e alguns outros modelos digitais para a cidade de 

Curitiba. A partir destas constatações, foi possível afirmar que o modelo N8 continuou a ser o 

melhor modelo, por apresentar vidro duplo em seu fechamento envidraçado e 0,45m na espessura 

da parede com alta inércia. Embora este modelo apresente alto desconforto por frio, é possível 

afirmar que este desconforto pode ser minimizado com a inserção de células fotovoltaicas no interior 

do canal que promoveriam um maior aquecimento do ar no interior do sistema trombe, melhorando 

o seu desempenho. Esta estratégia pode ser investigada posteriormente em pesquisas futuras. 
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(a)                                                            (b)                      . 

Figura 53 - Desconforto por calor e frio para a cidade de Curitiba - PR em função da (a) espessura da parede 
com alta inércia térmica e (b) Tipo do fechamento envidraçado. 

 

Para a cidade de Santa Maria - RS, o modelo que apresentou menor desconforto térmico foi similar 

ao melhor modelo para a cidade de Curitiba - PR, com apenas uma diferença: a espessura do vão 

entre a superfície envidraçada e a parede com 0,05m (Modelo M8) permitindo o deslocamento de 

um volume menor de ar e neste caso observou-se um desconforto térmico total de 10737°Ch. 

Embora seja possível observar uma necessidade de ventilação natural para 11,2% das horas do 

ano segundo a carta bioclimática de Givoni, este modelo apresentou melhor desempenho térmico 

ao longo do ano por promover aquecimento no inverno, compensando o desconforto no verão em 

decorrência desta necessidade. 

Porém, observou-se neste modelo um alto desconforto térmico por frio (8257°Ch), representando 

76,9% do desconforto total, que pode ocorrer devido a alta latitude onde localiza-se esta cidade, 

onde a incidência da radiação solar no inverno apresenta altura solar de aproximadamente 37° e 

assim como na cidade de Curitiba, não é suficiente para promover um bom desempenho deste 

sistema. 

Ao verificar outras configurações deste sistema, os modelos M7 e N1 apresentaram um menor 

desconforto por frio, porém nestes casos observou-se um alto desconforto por calor, principalmente 

no modelo N1 onde se obteve 5914°Ch para o desconforto por calor, enquanto que o modelo M8 

apresentou 2480°Ch, apenas 41,8% do desconforto obtido por um modelo que não toma partido da 

inércia térmica no sistema trombe e utiliza o vidro simples em sua composição (Modelo N1). 

O modelo M7 também utiliza o vidro simples para compor a superfície coletora, e deste modo, foi 

possível identificar a influência deste parâmetro isoladamente no desempenho térmico do ambiente 

padrão simulado. 

Observou-se então que ocorre uma diminuição no desconforto por frio, porém um aumento 

significativo no desconforto por calor. Esta tipologia de parede trombe não favorece a utilização do 

vidro simples na composição da superfície coletora, pois a renovação do ar no interior do sistema se 

dá apenas por infiltração, promovendo um superaquecimento no interior do ambiente padrão, 
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principalmente no período da tarde, quando ocorre maior necessidade de refrigeração nestes 

espaços. 

A Figura 54 apresenta melhor estes dados descritos acima, onde é possível analisar o desempenho 

térmico em função da espessura do canal no interior da parede trombe e tipo do fechamento 

envidraçado, que foram as principais variáveis que influenciaram na escolha do melhor modelo para 

a cidade de Santa Maria – RS. 

 

(a)                                                            (b)                      . 

Figura 54 - Desconforto por calor e frio para a cidade de Curitiba - PR em função da (a) espessura do canal de ar 
no interior da Parede Trombe e (b) Tipo do fechamento envidraçado. 

 

Pode-se afirmar então que embora haja um alto desconforto por frio, o modelo M8 apresentou 

melhor desempenho térmico, tornando-se o mais adequado para esta cidade, embora ocorra a 

necessidade de uma fonte de calor auxiliar no inverno 

em alguns períodos que pode ser adotado a estratégia 

utilizada nos estudos de Chen et al (2005) para 

melhorar o desempenho térmico ao inserir um 

sombreamento no interior do canal, no período do 

inverno, pois promoveria uma nova superfície para 

emissão de calor por radiação, gerando um maior 

aquecimento do ar no interior da parede trombe e 

consequentemente do ambiente analisado ou a criação 

de “aletas” (Figura 55) na superfície da parede com alta 

inércia térmica, que aumentaria a área aquecida, 

potencializando o fluxo ascendente do ar no interior do 

canal deste sistema. 

Quando inserido nas características climáticas da cidade de Florianópolis, o modelo que apresentou 

melhor desempenho térmico foi a parede trombe com 100% da área da fachada coberta pela 

parede trombe (parede trombe com 4,0m), 3% desta área da superfície coletora para aberturas de 

entrada e saída do ar, espessura do vão com 0,15m e da parede com 0,45m e o fechamento da 

superfície envidraçada com bloco de vidro (Modelo O9). 

Figura 55 - Exemplo de aletas que podem ser inseridas 
na superfície absorvedora. 
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Neste caso, o desconforto total obtido foi de 2946 °C.h, abaixo dos valores obtidos pelas cidades 

citadas anteriormente, apontando o alto potencial que esta cidade apresenta para receber 

edificações dotadas deste sistema. Sabe-se que Florianópolis é uma cidade que apresenta uma 

exigência de projeto que favoreça a ventilação natural, porém o fato deste modelo ter apresentado 

melhor desempenho térmico pode ser justificado pelo fato de também necessitar de mais de 50% 

das horas do ano de estratégias para aquecimento como aquecimento solar passivo e inércia 

térmica para aquecimento, como é possível verificar a partir de uma análise na carta bioclimática de 

Givoni. 

Este modelo apresentou um desconforto por calor de 1023°Ch e por frio de 1923°Ch e também 

neste caso o desconforto por frio superou o desconforto por calor, apontando para a necessidade de 

uma fonte de calor auxiliar no inverno, porém com uma exigência menor que as cidades 

comentadas anteriormente, principalmente Santa Maria – RS que apresentou o pior resultado 

quanto ao desconforto por frio. 

A cidade de Campo Grande também apresentou o modelo com melhor desempenho térmico com a 

tipologia de parede trombe fechada, porém com uma configuração diferenciada dos modelos 

anteriores, pois pela primeira vez um modelo com 50% da fachada coberto pela parede trombe foi 

indicado como melhor modelo, além disto, 3% da área desta parede trombe para aberturas de 

entrada e saída do ar, espessura do vão com 0,05m e espessura da parede com 0,45m e 

fechamento da superfície envidraçada com vidro duplo (Modelo A8). 

Ao comparar o modelo acima com os demais modelos e alterando a área da fachada envidraçada 

apenas (modelos G8 e M8), foi possível observar o motivo desta nova solicitação (50% da área de 

fachada envidraçada) e nos dois casos houve uma diminuição significativa do desconforto por frio, 

de 1143,01°Ch para o modelo A8 para 233,67°Ch para o modelo G8 e 144,16°Ch para o modelo 

M8, porém, o desconforto por calor sofreu um grande aumento, principalmente em decorrência do 

volume de ar que é aquecido dentro da parede trombe (Figura 56). 

 

Figura 56 - Desconforto por calor e frio em função da área da superfície envidraçada para a cidade de Campo 
Grande – MS 
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Ao aumentar sua área envidraçada, mantendo a espessura do canal, este volume também é 

aumentado e mais ar quente circula no interior do sistema trombe chegando ao interior do ambiente, 

o calor que permanece no interior do ambiente padrão pode promover um superaquecimento, por se 

tratar de um modelo que prioriza o aquecimento e não considera a ventilação natural. 

Constatou-se um baixo desconforto total, com aproximadamente 2757 °C.h e ao contrário dos 

modelos anteriores, este desconforto ocorreu predominantemente por calor, pois quase 40% das 

horas do ano necessitam de estratégias para refrigeração, no entanto há exigências de inércia 

térmica para aquecimento e aquecimento solar passivo segundo as recomendações da carta 

bioclimática de Givoni. 

O desconforto por calor neste modelo (A8) foi de 1614°Ch, no entanto caso seja alterada a área de 

fachada envidraçada para 75% (modelo G8) ou 100% (Modelo M8) considerando-se um uso 

combinado com outras tipologias, seria possível trabalhar com a parede trombe fechada no inverno 

e no verão verificar a possibilidade de utilização em outra tipologia, sem que haja alteração no 

sistema construtivo deste componente, pois o desconforto por frio nestes casos ficou bem abaixo do 

modelo com melhor desconforto térmico total. 

A Figura 57 apresenta um comparativo entre o desconforto térmico anual para os melhores modelos 

considerados nestas 04 cidades, tanto por calor quanto por frio, onde é possível identificar que as 

cidades de Curitiba e Santa Maria apresentam maior desconforto que as demais cidades 

observadas. 

 

Figura 57 - Desconforto térmico por calor e frio para as cidades de Curitiba, Santa Maria, Florianópolis e Campo 
Grande, considerando o melhor modelo para cada cidade. 

 

Para entender o desconforto por frio obtido em algumas cidades (mesmo para um modelo que parte 

da premissa do aquecimento) faz-se necessário analisar outros parâmetros no tocante ao 

desempenho térmico como radiação solar incidente na superfície coletora e sua temperatura 

superficial, para o inverno e o verão, conforme apresentado nas figuras que seguem. 

Observa-se então na figura 58 que a radiação solar na superfície coletora é sempre menor que a 

radiação solar incidente no plano horizontal, o que pode comprometer o funcionamento da parede 

trombe, principalmente para a cidade de Santa Maria que requer uma eficiência maior no inverno e 

não obtém, pois a Radiação solar máxima incidente na superfície coletora durante o período de 
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inverno não ultrapassa os 100W/m² na maior parte do dia, similar às cidades de Florianópolis e 

Campo Grande, porém, para estas cidades a necessidade de aquecimento é menor. 

 

Figura 58 - Radiação solar (W/m²) para o plano horizontal e superfície coletora da parede trombe nas quatro 
cidades onde a tipologia de parede trombe fechada melhor se adequou. 

 

As propriedades termofísicas do vidro utilizado em cada modelo também interferem no seu 

desempenho, para esta tipologia de parede trombe, observou-se então que com exceção da cidade 

de Campo Grande, que tendeu para o uso de blocos de vidro, todas as outras cidades solicitam 

vidro duplo, principalmente pela sua alta capacidade de absorção térmica, que embora seja próxima 

aos valores encontrados para o bloco de vidro, apresenta melhor desempenho quando utilizado em 

paredes trombe. 

Na figura 59 observa-se a temperatura superficial no coletor (bloco de vidro para Campo Grande e 

vidro duplo para as demais cidades) e entende-se melhor o desconforto principalmente na cidade de 

Santa Maria, onde a temperatura superficial do coletor não ultrapassa os 20ºC no inverno, mas 

ainda assim a parede trombe apresentou-se como um elemento que pode ser utilizado para esta 

cidade, principalmente no verão, pois observou-se um pequeno desconforto por calor. 

 

(W/m²) 
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verão                                              inverno                                                 verão                                              inverno 
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Figura 59 - Gráficos da temperatura superficial na superfície coletora comparada com a TBS Externa, para as 
quatro cidades analisadas. 

 

A parede trombe fechada pode ser utilizada principalmente em climas frios ou em climas em que o 

aquecimento seja a principal recomendação de projeto. Como este modelo não toma partido da 

ventilação natural é utilizável onde as temperaturas externas são mais agressivas e baixas, 

impedindo que este ar frio penetre na edificação de modo a comprometer o seu desempenho 

térmico. 

Para a cidade de Campo Grande, o desconforto por calor superou o desconforto por frio, o que 

requer uma maior análise ao verificar a tipologia de paredes trombe que possibilitem esta renovação 

do ar no interior do ambiente padrão não somente por infiltração, como é o caso da tipologia 

analisada neste tópico. 
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5.1.2 Parede trombe para ventilação 

Ao analisar as paredes trombe para ventilação, inicialmente foi feito um estudo da possibilidade de 

uso desta tipologia para a cidade de Campo Grande, como mencionado anteriormente, deste modo, 

os modelos considerados na tipologia fechada como melhores foram identificados e foi possível 

analisar o potencial de uso desta tipologia que promove ventilação natural, priorizando a 

refrigeração dos espaços internos. 

Ao verificar os modelos A8, G8 e M8, identificou-se que o modelo que apresentava menor 

desconforto por calor foi o modelo G8, com 219°Ch e como mencionado anteriormente, este modelo 

também promove menor desconforto por frio no ambiente padrão, possibilitando sua utilização de 

forma combinada, tomando partido da tipologia fechada no inverno e a tipologia para ventilação no 

verão, podendo promover um desconforto total de apenas 453°Ch, enquanto o modelo M8 não 

superou o modelo G8 nestes aspectos. 

A seguir é apresentado na tabela 8 um comparativo entre estes três modelos considerados 

melhores para a cidade de Campo Grande e o agrupamento dos dados a partir de um uso 

combinado (automatizado ou manual) que possibilite fechar o sistema no inverno e abrir, 

promovendo ventilação natural no verão para o modelo G8 que foi considerado mais adequado para 

esta cidade que os demais. 

 

Tabela 7 - Dados obtidos para os três modelos considerados melhores e o desconforto total do uso combinado 
do modelo G8 para a cidade de Campo Grande - MS. 

   
FACHADA NORTE 

 
MELHOR MODELO °Ch FRIO °Ch CALOR TOTAL 

Campo Grande - MS 

A8 FECH 1143,01 1611,74 2754,75 

G8 FECH 233,67 7487,67 7721,34 

G8 VENT 3616,32 219,33 3835,65 

      

 
G8 COMBINADO 233,67 219,33 453,00 

 

Esta tipologia ventilada também apresentou resultados favoráveis à sua utilização nas cidades de 

Cuiabá e Belém, que são as duas cidades mais quentes analisadas neste trabalho. No entanto, 

houve ainda um pequeno desconforto térmico.  

Para as duas cidades aqui citadas o modelo computacional que apresentou melhor desempenho foi 

o modelo com parede trombe ventilada com 2,0m de largura (50% da área de fachada coberta por 

este dispositivo), sendo 3% desta área para aberturas de entrada e saída do ar, espessura do vão 

com 0,10m e da parede com 0,45m, além do fechamento da superfície coletora com vidro duplo 

(Modelo B8). 

Na cidade de Cuiabá, observou-se um desconforto térmico de 4266 °C.h sendo que o principal 

desconforto se deu pelo calor, assim também na cidade de Belém onde foi encontrado um 

desconforto térmico por calor de 179 °C.h e nenhum desconforto por frio. 

A cidade de Belém não requer estratégia de projeto para aquecimento e sabe-se que as paredes 

trombe são utilizadas predominantemente para este fim, no entanto ela apresentou um ótimo 

desempenho quando utilizada para promover ventilação natural, nesta localidade, pois embora a 
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radiação solar incida nas superfícies com índices elevados, o ângulo em relação à normal devido a 

altura solar ser maior que 60° é baixo, possibilitando trabalhar com uma superfície coletora vertical 

para promover a ventilação natural no interior dos ambientes, sem comprometer o inverno, que 

neste caso não apresenta nenhum desconforto por frio. 

A cidade de Cuiabá, localizada na zona bioclimática 07 também quase não requer estratégias para 

aquecimento e suas condições climáticas justificam o uso de uma parede trombe para ventilação 

natural, principalmente no que tange o desconforto por calor (embora tenha sido encontrado um 

maior desconforto por calor que por frio), nenhum modelo superou o mencionado acima. 

Pode-se afirmar então que a parede trombe ventilada pode ser uma estratégia interessante nestas 

cidades, principalmente em cidades com clima quente e úmido, onde a temperatura do ar 

geralmente é inferior à temperatura da pele, promovendo trocas térmicas por convecção entre o ser 

humano e o ar por meio da ventilação natural proporcionando um baixo desconforto térmico, 

conforme é possível observar na figura 60, principalmente para a cidade de Belém, onde não foi 

possível identificar desconforto por frio. 

 

Figura 60 - Desconforto total em °C.h por frio e calor para as cidades de Cuiabá e Belém . 

 

O fato de ter ocorrido uma solicitação para o uso das paredes com 0,45m se deu principalmente 

pelo fato de promoverem uma diminuição no desconforto por frio, pois no inverno, o ar no interior do 

canal continua a ser aquecido, mas o calor não adentra os espaços internos devido esta maior 

inércia térmica na parede, além do fato deste ar quente ser dissipado rapidamente para o exterior 

por meio da ventilação natural promovida por esta tipologia de paredes trombe. 

No que diz respeito à radiação solar, sabe-se que cidades com baixa latitude recebem a radiação 

solar no verão predominantemente na fachada sul, porém, mesmo com a parede trombe orientada 

para o norte, este componente arquitetônico quando submetido às condições climáticas da cidade 

de Belém apresentou um bom desempenho térmico. Este comportamento da radiação solar total 

tanto para o plano horizontal quanto para a superfície coletora está apresentado na figura 61. 
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Figura 61 - Radiação solar (W/m²) para o plano horizontal e superfície coletora da parede trombe nas duas 
cidades onde a tipologia de parede trombe ventilada melhor se adequou. 

 

A temperatura superficial do fechamento envidraçado influenciou diretamente no bom desempenho 

térmico deste dispositivo, pois permitiu que o efeito estufa e a ventilação por efeito chaminé 

produzidos no interior da parede trombe promovessem uma movimentação do ar e um incremento 

da ventilação natural nos espaços internos.  

A figura 62 apresenta o comportamento para um dia típico de inverno e outro de verão de 

temperatura superficial no coletor solar e a temperatura externa dos ambientes simulados, 

evidenciando o acúmulo de calor pela superfície envidraçada que será irradiado em parte para o 

canal de ar no interior deste dispositivo. 

 
Figura 62 - Gráficos da temperatura superficial na superfície coletora comparada com a TBS Externa, para as 

duas cidades analisadas com esta tipologia de parede trombe. 

 

Observa-se então que para cidades com temperaturas elevadas e em climas com baixa amplitude 

térmica, as paredes trombe apresentam desempenho satisfatório quando utilizadas de modo a 

promover a ventilação natural, que é a principal estratégia de projeto principalmente para a zona 

bioclimática brasileira 08, onde localiza-se a cidade de Belém. 
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5.1.3 Parede trombe para aquecimento 

A configuração de parede trombe para aquecimento toma partido das duas estratégias 

mencionadas anteriormente, pois permite o aquecimento dos ambientes e ainda possibilita uma 

troca do ar interno à edificação com o ar externo. 

Nas condições analisadas neste trabalho, esta tipologia adequou-se melhor para as cidades de São 

Carlos e Garanhuns. Estas cidades apresentam verão quente e inverno frio e solicitação de 

aquecimento no inverno e refrigeração no verão. 

Para a cidade de São Carlos, o melhor modelo para que o desconforto total fosse mínimo, foi o 

modelo O9, com parede trombe de 4,0 metros (100% da área de fachada), área das aberturas com 

3% da área deste dispositivo, espessuras do vão com 0,15m e da parede com 0,45m e fechamento 

da superfície coletora com blocos de vidro. 

Esta configuração toma partido da inércia térmica que é uma estratégia de projeto bastante utilizada 

em São Carlos devido à alta amplitude térmica desta região e grandes diferenças entre o verão e 

inverno, pois esta estratégia promove, além de um amortecimento térmico, um atraso no fluxo de 

calor que migra pelos sistemas construtivos com tal propriedade. 

Este modelo apresentou um desconforto de 1646,51°Ch para frio e 1129°Ch, tornando-se o melhor 

modelo para esta localidade, pois conseguiu por meio da inércia térmica promover melhoramento do 

desempenho térmico no ambiente padrão durante todo o ano típico simulado. 

Já para a cidade de Garanhuns, o modelo que apresentou melhor desempenho térmico foi similar 

ao recomendado para a cidade de São Carlos, diferenciando-se pelo fechamento da superfície 

envidraçada que é com vidro duplo (Modelo O8), neste caso o desconforto térmico total foi de 

927,26°Ch. 

Assim como para a cidade de São Carlos, este modelo na cidade de Garanhuns apresentou maior 

desconforto por frio (538,97°Ch) que por calor (388,29°Ch), porém valores ainda baixos quando 

comparados com outras localidades analisadas neste trabalho. 

Deste modo, a parede trombe com tipologia para aquecimento, permitindo renovação do ar no 

interior das edificações apresenta um bom resultado para localidades com climas frios no inverno e 

quentes no verão e deste modo será possível minimizar o desconforto térmico tanto por frio quanto 

por calor, conforme apresentado na figura 63. 

 

Figura 63 - Desconforto total em °C.h por frio e calor para as cidades de São Carlos e Garanhuns. 
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Assim como nas tipologias anteriores, a radiação solar incidente na superfície coletora da parede 

trombe influencia diretamente no seu desempenho térmico, a figura 64 apresenta o padrão de 

radiação para o inverno e verão nas duas cidades onde esta tipologia melhor se adequou e a figura 

65, a temperatura superficial do elemento envidraçado comparado com a temperatura externa 

destas cidades. 

 
Figura 64 - Radiação solar (W/m²) para o plano horizontal e superfície coletora da parede trombe nas duas 

cidades onde a tipologia de parede trombe para aquecimento melhor se adequou. 

 

 

Figura 65 - Gráficos da temperatura superficial na superfície coletora comparada com a TBS Externa, para as 
duas cidades analisadas com a parede trombe para aquecimento. 

 

Este calor incidente na superfície coletora por meio da radiação solar promove um aumento da 

temperatura superficial do fechamento envidraçado tanto no verão quanto no inverno, 

potencializando o efeito estufa no canal da parede trombe e consequentemente melhorando o seu 

desempenho, é possível observar que este aumento da temperatura superficial se deu de forma 

mais elevada na cidade de Garanhuns devido à baixa latitude e consequentemente maior incidência 

da radiação solar na superfície coletora (para o caso da parede trombe orientada para o norte). 
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5.2 ORIENTAÇÃO DO SISTEMA TROMBE 

Embora a literatura clássica sobre o tema aqui estudado mencione que para o hemisfério sul, onde 

se localizam todas as cidades analisadas neste trabalho, a parede trombe deve ser orientada para o 

norte, algumas cidades brasileiras estão situadas a uma baixa latitude e nestas localidades é 

possível identificar que em decorrência da proximidade com a linha do equador e alta incidência da 

radiação solar, as estratégias para refrigeração são as mais solicitadas, principalmente a ventilação 

natural. 

Estas estratégias para resfriamento devem ser aplicadas preferencialmente no verão, quando a 

temperatura do ar externo é maior. No entanto, sabe-se que neste período, nas cidades localizadas 

próximas ao equador, a trajetória solar (principal fonte de energia para promover um bom 

funcionamento das paredes trombe) está voltada para a fachada sul e deste modo, se torna a 

fachada que mais recebe radiação solar neste período, podendo potencializar o efeito do uso do 

sistema aqui analisado para promover ventilação natural. 

A partir desta constatação, surgiu a necessidade de realizar novas simulações computacionais de 

modo que outras fachadas fossem investigadas quanto ao seu potencial de receber este 

componente.  

Neste caso, foram simuladas as paredes trombe voltadas para o sul, em decorrência dos motivos 

expostos acima e para a fachada oeste, já que é uma fachada que recebe alta radiação no período 

da tarde em todas as localidades analisadas e por ser uma fachada que projetualmente requer 

cuidados por parte dos profissionais de projeto, por apresentar alto potencial para promover um 

superaquecimento nos espaços internos. 

Com esta análise, foi possível identificar a melhor fachada para inserir este dispositivo em cada 

localidade, servindo de base para as recomendações de projeto que serão apresentadas a seguir.  

A figura 66 apresenta o período de insolação para as três fachadas onde foram inseridas as 

paredes trombe para as simulações neste trabalho, por meio da carta solar, tendo a cidade de 

Garanhuns como exemplo, localizada na latitude de -8,89°, onde é possível observar a incidência 

da radiação solar direta nas fachadas norte (maior parte do ano) e verifica-se que no verão esta 

radiação incide na fachada sul e a fachada oeste recebe radiação durante todo o ano, porém 

apenas no período da tarde. 
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Figura 66- Insolação nas fachadas Norte, Sul e Oeste para a cidade de Garanhuns - PE. 

 

Com estas simulações, foi possível identificar que os modelos N8, M8 e O9 que apresentaram 

melhor desempenho para as cidades de Curitiba, Santa Maria e Florianópolis respectivamente, 

devem ser orientados para a fachada norte. Esta constatação já era esperada em decorrência da 

localização (são cidades subtropicais) e da predominância da incidência da radiação solar na 

fachada norte. 

Já as cidades de São Carlos e Garanhuns, que possuem os melhores modelos O9 e O8 

respectivamente, a fachada sul apresentou-se como a melhor orientação para inserção das paredes 

trombe, pois para a cidade de São Carlos, ao orientar este componente para o sul, apesar de 

apresentar latitude próxima ao trópico de capricórnio (-22,05°) houve uma diminuição 

principalmente do desconforto por frio, pois a radiação incidente na superfície envidraçada se dá 

predominantemente de forma difusa no inverno e embora tome partido da inércia térmica, foi 

possível identificar que este modelo permite uma passagem do calor acumulado na parede trombe 

para o interior do ambiente padrão, promovendo um superaquecimento. 

A cidade de Garanhuns apresentou esta característica em decorrência principalmente da sua 

localização, próxima à linha do equador, que embora houvesse um aumento no desconforto por frio, 

há uma diminuição significativa do desconforto por calor, o que justifica a escolha por orientar para o 

sul, pois é sabido que esta fachada recebe radiação no período de verão, permitindo um melhor 

desempenho térmico neste período. 



 

 

79 resultados e discussões  

Na cidade de Campo Grande, observou-se que ao orientar a parede trombe para o sul, houve uma 

diminuição no desconforto por calor, pois ao receber mais radiação solar no período do verão, 

melhora a eficiência do sistema para promover ventilação natural, no entanto, como no inverno a 

incidência solar se dá na fachada norte, observou-se um grande desconforto por frio, pois o 

movimento de ar no interior do canal da parede não ocorre com intensidade suficiente. 

A cidade de Cuiabá, por apresentar clima predominantemente quente, apesar de localizar-se acima 

do trópico de capricórnio, não apresentou bom desempenho ao orientar este componente para a 

fachada sul, pois houve um significativo aumento no desconforto por calor, ainda que fosse 

considerado o modelo para ventilação, o volume de ar deslocado por um canal com 0,10m de 

espessura não apontou para uma ventilação cruzada e por efeito chaminé significativas para 

diminuir a temperatura interna, promovendo assim um melhor desempenho térmico do ambiente 

padrão. Deste modo, optou-se em manter o sistema trombe implantado na fachada norte, que 

apresentou melhor desempenho. 

Já para a cidade de Belém, a diferença entre o desconforto quando este dispositivo está localizado 

nas fachadas norte e sul, são pequenos, devido a proximidade com a linha do equador podendo ser 

localizada nas duas fachadas a depender das possibilidades encontradas pelos profissionais de 

projeto. 

A tabela 8 apresenta um resumo dos resultados obtidos para as diferentes orientações simuladas 

neste trabalho. 

Tabela 8 - Resumo dos resultados obtidos para os melhores modelos em diferentes orientações. 

   
°Ch Frio °Ch Calor °Ch Total 

Curitiba - PR N8 - FECH 

Fachada Norte 4102,31 1568,25 5670,56 

Fachada Sul 5695,85 198,97 5894,81 

Fachada Oeste 3192,58 2582,45 5775,03 

Santa Maria - RS M8 - FECH 

Fachada Norte 8257,23 2479,81 10737,04 

Fachada Sul 7042,57 2547,93 9590,50 

Fachada Oeste 7891,45 2765,57 10657,02 

Florianópolis - SC O9 - FECH 

Fachada Norte 1922,89 1022,91 2945,80 

Fachada Sul 1965,94 1447,61 3413,56 

Fachada Oeste 1783,40 1202,70 2986,10 

São Carlos - SP O9 - AQEC 

Fachada Norte 1646,51 1129,00 2775,51 

Fachada Sul 1220,37 1393,48 2613,85 

Fachada Oeste 1609,32 1945,47 3554,79 

Garanhuns - PE O8 - AQEC 

Fachada Norte 538,97 388,29 927,26 

Fachada Sul 682,61 207,95 890,56 

Fachada Oeste 726,88 310,79 1037,67 

Campo Grande - MS G8 - COMB15 

Fachada Norte 233,67 219,33 453,00 

Fachada Sul 1688,80 156,19 1844,99 

Fachada Oeste 1929,49 399,56 2329,05 

Cuiabá - MT B8 - VENT 

Fachada Norte 1448,79 2816,96 4265,75 

Fachada Sul 1204,93 3774,26 4979,19 

Fachada Oeste 1277,92 4350,33 5628,24 

Belém - PA B8 - VENT 

Fachada Norte 0,00 178,97 178,97 

Fachada Sul 0,00 191,38 191,38 

Fachada Oeste 0,00 368,63 368,63 

 

Observa-se também que a fachada oeste não apresentou um bom potencial para implantação de 

paredes trombe, pois neste caso é uma fachada que recebe radiação solar durante todo o ano no 
                                                           
15 Modelo COMB indica duas tipologias agrupadas ao longo do ano, neste caso a tipologia FECH para o inverno e VENT 
para o verão. 
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período da tarde, porém em menor quantidade que as fachadas que podem receber insolação em 

alguns períodos do ano durante o dia todo, além do fato de que no Brasil que recebe um alto nível 

de radiação pode comprometer o desempenho deste componente, porém outras espessuras para o 

canal da parede trombe podem ser investigados posteriormente, pois esta limitação que a fachada 

oeste apresenta pode ser em decorrência do pequeno volume de ar que é deslocado, 

principalmente no que tange a ventilação natural para promover um resfriamento nos ambientes. 

A figura 67 apresenta o desconforto total para cada um dos melhores modelos nas oito cidades 

simuladas considerando as três orientações simuladas nesta pesquisa. 

 

Figura 67 - Desconforto total para as oito cidades simuladas em função da orientação da parede trombe. 

 

5.3 VIABILIDADE DE USO 

Tendo em vista este volume de ar deslocado que pode ser primordial para o bom desempenho de 

uma parede trombe, foram realizadas simulações computacionais com um ambiente padrão nas 

mesmas dimensões, porém sem paredes trombe. Este modelo foi considerado como modelo de 

referência para esta pesquisa já que apresenta uma janela com dimensões de 1,00m de largura, 

1,10m de altura e 1,00m de peitoril. Este ambiente está apresentado na figura 68 onde é possível 

verificar suas características básicas. 
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Figura 68 - Perspectiva (a), Planta baixa (b) e Corte (c) do modelo de referência com janelas e desprovidos de 

paredes trombe. 

 

A esquadria escolhida foi uma janela de correr (50% da área da abertura para ventilação natural) 

por ser uma tipologia bastante utilizada nas edificações atualmente. Em relação à parede externa 

onde as janelas foram inseridas, como em todos os modelos foram solicitadas paredes com alta 

inércia térmica (0,45m) esta espessura foi mantida (além das demais paredes com 0,15m) de modo 

a identificar apenas a influência da ausência da parede trombe e presença da esquadria. 

As simulações foram realizadas utilizando o módulo airflow network do energyplus, que melhor 

apresenta os resultados para a temperatura interna levando em consideração as trocas térmicas por 

meio da ventilação natural. 

A tabela 9 apresenta os resultados para as simulações neste modelo de referência para as oito 

cidades consideradas neste trabalho e a partir destes dados, foi possível identificar a viabilidade de 

uso do sistema aqui proposto nestas cidades. 

 

Tabela 9 - Resultados obtidos para as simulações do modelo de referência. 

 
DESCONFORTO 

 
FRIO CALOR TOTAL 

CURITIBA - PR 23242,96 0,00 23242,96 

SANTA MARIA - RS 21768,47 62,45048 21830,92 

FLORIANÓPOLIS - SC 8991,029 2,060344 8993,089 

SÃO CARLOS - SP 8083,909 16,5672 8100,477 

GARANHUNS - PE 4619,022 0,00 4619,022 

CAMPO GRANDE - MS 4759,624 122,8934 4882,517 

CUIABÁ - MT 1795,725 2259,14 4054,864 

BELÉM - PA 0,00 80,46026 80,46026 

(a)                                          

 

 

                                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

                                                                (c) 
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Ao eliminar a parede trombe, houve principalmente um aumento no desconforto por frio quando 

comparado com os resultados obtidos nos modelos dotados deste dispositivo, com exceção da 

cidade de Belém, onde também não foi encontrado desconforto por frio. 

Quanto ao desconforto por calor, houve uma diminuição em todos os casos analisados. Nestas 

situações, o volume de ar deslocado no interior do ambiente interno é maior que os casos com 

paredes trombe e assim, o calor removido será maior por meio da ventilação cruzada promovida 

entre a porta e a janela. 

Pode-se afirmar diante destas análises que a parede trombe é um dispositivo que tem grande 

potencial de utilização no Brasil principalmente no período de inverno, para promover aquecimento 

dos espaços internos, porém, neste período, os ambientes que possuem janelas podem ter este 

elemento fechado, evitando a ventilação natural e melhorando o desempenho térmico do ambiente 

padrão. 

No entanto, ao considerar o desconforto total, as paredes trombe se mostraram um componente 

que pode ser utilizado em pelo menos seis das oito cidades analisadas, conforme é possível 

observar na figura 69 que apresenta o comparativo entre estes valores para as duas situações 

analisadas neste trabalho (com e sem paredes trombe) para os melhores modelos em cada cidade 

analisada. 

 

Figura 69 - Comparativo entre o desconforto térmico total para o ambiente com janelas e os melhores modelos 
com paredes trombe nas cidades simuladas. 

 

As cidades de Belém e Cuiabá apresentaram melhor potencial para a utilização de janela quando 

comparado com as configurações de paredes trombe analisadas neste trabalho, pois ao inserir uma 

janela há um incremento da ventilação natural e um volume maior de ar é deslocado num mesmo 

intervalo de tempo no ambiente padrão, porém cabe em estudos futuros analisar uma espessura do 

canal no interior do sistema trombe maior que os considerados aqui (neste caso, a espessura do 

canal máxima foi de 0,15m). 
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As demais cidades localizadas entre as zonas bioclimáticas brasileiras 01 e 06, apresentaram bom 

potencial para a inserção de edificações com paredes trombe, pois no desempenho térmico total, 

durante um ano de referência simulado, o ambiente padrão apresentou condições favoráveis que 

corroboram esta afirmação. 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES DE PROJETO 

Diante das considerações mencionadas anteriormente, pode-se afirmar que para a utilização de 

paredes trombe em climas típicos do Brasil, deve-se levar em consideração alguns fatores, 

primeiramente em relação à espessura da parede com alta inércia térmica. 

Em todos os casos analisados neste trabalho, a parede trombe com 0,45m de espessura 

apresentou-se como o modelo mais adequado para proporcionar maior conforto térmico aos 

usuários. Este tipo de parede toma partido de uma alta inércia térmica para promover um 

amortecimento e atraso térmico, possibilitando obter temperaturas mais amenas nos ambientes 

internos e em alguns casos, impossibilitando ou dificultando que o calor produzido pelo efeito estufa 

no vão da parede trombe penetre a edificação, evitando desconforto por calor. Outra variável 

unânime em todas as cidades simuladas foi a área das aberturas de entrada e saída do ar que deve 

ser 3% da área total da parede trombe. 

Para os demais parâmetros, houve uma pequena variação entre os modelos, conforme é possível 

observar na tabela 10, onde as recomendações construtivas são apresentadas, levando em conta 

os parâmetros analisados neste trabalho. 

Tabela 10 - Recomendações construtivas para o uso de paredes trombe nas cidades analisadas. 
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Curitiba - PR N 100 3% 0,10 0,45 Vidro Duplo 

Santa Maria - RS N 100 3% 0,05 0,45 Vidro Duplo 

Florianópolis - SC N 100 3% 0,15 0,45 Bloco de Vidro 

São Carlos - SP S 100 3% 0,15 0,45 Bloco de Vidro 

Garanhuns - PE S 100 3% 0,15 0,45 Vidro Duplo 

Campo Grande - MS N 75 3% 0,10 0,45 Vidro Duplo 

Cuiabá - MT N 50 3% 0,10 0,45 Vidro Duplo 

Belém - PA N / S 50 3% 0,10 0,45 Vidro Duplo 

 

Ao propor diretrizes projetuais para a utilização de paredes trombe no Brasil, deve-se levar em 

consideração o padrão de comportamento dos usuários e ao mesmo tempo permitir que este 

dispositivo seja controlado de forma manual, permitindo maior autonomia dos ocupantes das 

edificações dotadas deste componente. 
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Faz-se então necessário comparar os modelos que apresentaram melhor desempenho em cada 

uma das cidades simuladas para cada uma das tipologias apresentadas neste trabalho, pois para 

uma tipologia e outra não há diferença de sistemas construtivos, apenas de padrão de utilização, 

deste modo o usuário poderá optar por uma parede trombe ventilada no verão e uma parede trombe 

que promova aquecimento no inverno. 

A partir desta análise é possível afirmar que nem sempre o modelo que apresenta menor 

desconforto total é realmente o melhor modelo para cada cidade analisada, pois desconsidera a 

ação do usuário e mantém um único padrão de ocupação ao longo do ano. A tabela 11 ilustra esta 

afirmação, onde é possível observar os melhores modelos para cada uma das cidades 

considerando as três tipologias adotadas neste trabalho, de modo a identificar qual modelo 

apresenta menor desconforto por frio e por calor. 

Tabela 11 - Desconforto térmico (°C.h) para todas as tipologias de paredes trombe considerando os melhores 
modelos para cada cidade analisada. 

  
AQEC FECH VENT 

MELHOR MODELO 
°Ch 

FRIO 
°Ch 

CALOR TOTAL 
°Ch 

FRIO 
°Ch 

CALOR TOTAL 
°Ch 

FRIO 
°Ch 

CALOR TOTAL 

N8 – CURITIBA  6148,77 569,09 6717,86 4102,31 1568,25 5670,56 17826,65 4,5 17831,15 

M8 – STA MARIA 10744,95 1290,10 12035,05 8257,23 2479,81 10737,04 12733,62 403,81 13137,43 

O9 – FLORIANÓPOLIS 2805,66 406,28 3211,94 1922,89 1022,91 2945,80 7206,57 74,23 7280,80 

O9 – S CARLOS 1220,37 1393,48 2613,85 1165,94 1447,61 2613,56 4292,05 76,35 4368,40 

O8 – GARANHUNS 682,61 207,95 890,56 195,09 4985,04 5180,12 2387,76 0,00 2387,76 

G8 – CAMPO GRANDE 624,71 3965,87 4590,58 233,67 7487,67 7721,34 3616,32 219,33 3835,65 

B8 – CUIABÁ 438,29 17266,52 17704,81 235,21 26869,42 27104,63 1448,79 2816,96 4265,75 

B8 – BELÉM     -    4092,07 4092,07               -    8150,12 8150,12             -    178,97 178,97 

           

   
G816 233,67 219,33 453,00 

  

Esta tabela considera os modelos orientados segundo as recomendações já mencionadas acima. 

Ao observar a tabela 11, pode-se afirmar que para uma mesma configuração de parede trombe,  

para a cidade de Curitiba enquanto o modelo de parede trombe fechada apresentou melhor 

desempenho ao longo do ano, o modelo ventilado pode promover menor desconforto térmico no 

verão (por calor) não somente para esta cidade, como todas as outras analisadas, chegando na 

cidade de Garanhuns a não ser encontrado nenhum desconforto por calor, o que configura neste 

caso uma grande potencialidade para utilização deste componente. 

Considerar uma mesma configuração com diversas tipologias é dar autonomia ao usuário de modo 

a proporcionar que ele tenha papel ativo na promoção do conforto térmico e propor soluções 

adaptáveis a cada situação e necessidade dos usuários. 

Com esta análise, onde se considera em todos os casos um uso combinado das paredes trombe, 

confirma-se a viabilidade de utilização deste componente em pelo menos seis das oito cidades 

analisadas, podendo ainda ser utilizado nas cidades de Cuiabá e Belém sem grandes prejuízos para 
                                                           
16 Modelo Combinado 
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o desempenho térmico dos espaços internos quando comparado com estes mesmos espaços 

dotados de janelas, conforme é possível observar na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Desconforto para as oito cidades analisadas, considerando o uso combinado e a intervenção do 
usuário. 

   
VERÃO INVERNO   

  
MELHOR 
MODELO TIPOLOGIA °Ch Calor TIPOLOGIA °Ch Frio TOTAL 

Curitiba - PR N8 VENT 4,50 FECH 4102,31 4106,81 

Santa Maria - RS M8 VENT 403,81 FECH 8257,23 8661,04 

Florianópolis - SC O9 VENT 74,23 FECH 1922,89 1997,12 

São Carlos - SP O9 VENT 76,35 AQEC 1220,37 1296,72 

Garanhuns - PE O8 VENT 0,00 FECH 195,09 195,09 

Campo Grande - MS G8 VENT  219,33 FECH  233,67 453,00 

Cuiabá - MT B8 VENT 2816,96 FECH 235,21 3052,17 

Belém - PA B8 VENT 178,97 VENT 0,00 178,97 

 

Diante disto, pode-se afirmar que o clima e a latitude da cidade onde será inserida a parede trombe 

influencia diretamente na fachada em que este sistema deverá ser inserido e orientado, para baixas 

latitudes, entre +23,5° (onde localizam-se os trópicos), este componente deve ser orientado para a 

fachada oposta à recomendada pela literatura clássica sobre o tema, com exceção para climas 

quentes localizados entre -15° e -23,5°, quando o calor excessivo pode ser potencializado no verão 

para as condições analisadas neste trabalho. Estas condições podem ser melhor analisadas ao 

investigar outras espessuras do canal no interior da parede trombe, promovendo um deslocamento 

de maior volume de ar. 

Para cidades com climas quentes e úmidos, o modelo que prioriza a ventilação natural deve ser 

utilizado durante todo o ano, pois esta é a principal recomendação de projeto para estas 

localidades, já para regiões com verão quente e inverno frio e chuvoso, como é o caso da cidade de 

Garanhuns, no inverno as aberturas da parede trombe devem estar fechadas, permitindo apenas a 

renovação do ar por infiltração no período de inverno e abertas no verão priorizando a ventilação 

natural. 

Cidades como São Carlos que apresentam Verão chuvoso e Inverno seco, além do modelo que 

favorece a ventilação natural no verão, deve-se permitir entrada de ar no inverno, utilizando a 

tipologia para aquecimento para que deste modo seja possível obter um menor índice de °Ch por 

frio e calor. 

Nas cidades localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio (latitude -23,5°) a orientação do sistema 

aqui analisado deve sempre ser na fachada Norte, assim como recomendações gerais segundo as 

referências aqui citadas. 

Para estas localidades, foram analisados três tipos de climas: clima frio, subtropical e temperado. 

Para estas localidades, as recomendações de projeto diferem-se apenas pelos sistemas 

construtivos. A partir destas análises foi desenvolvido um aplicativo que estabelece estas 

recomendações de projeto para o uso de Paredes Trombe em climas brasileiros. 
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5.4.1 TromBR: Um aplicativo para dispositivos móveis. 

Tendo por base o avanço da tecnoligia mobile, foi elaborado como parte integrante deste trabalho 

um dispositivo para Sistema Operacional Android em dispositivos móveis, visando proporcionar uma 

maior usabilidade dos resultados deste trabalho por parte dos escritórios de arquitetura e 

profissionais de projeto em geral que tenham o desejo de inserir este elemento em projetos para 

edificações localizadas no Brasil. 

Este aplicativo (que pode ser baixado para qualquer dispositivo móvel através do QR-Code 

apresentado no verso deste trabalho) apresenta o conceito das paredes trombe e as tipologias 

utilizadas neste trabalho, porém a seção mais importante contempla as recomendações de projeto 

em função da latitude e do clima da localidade onde será inserido este elemento17. 

Para estas recomendações de projeto, ao iniciar esta seção do aplicativo, será solicitado do usuário 

a latitude para a qual se deseja inserir uma parede trombe e em seguida um clima que melhor se 

enquadra a esta região, conforme observado na figura 70. 

 
Figura 70 - Esquema para funcionamento do aplicativo. 

 

Observe que ao escolher uma latitude que indique uma região subtropical, o usuário apenas poderá 

escolher entre três opções de clima (frio, temperado e subtropical) evitando assim que por um 

descuido, seja inserido para a região sul um clima similar ao da cidade de Belém, por exemplo. O 

mesmo ocorre para as regiões tropicais. 

Para cada caso considerado (11 climas) foi elaborada uma recomendação de projeto que poderá 

ser incorporada pelo projetista caso opte por utilizar uma das configurações analisadas neste 

                                                           
17

 As telas deste aplicativo encontram-se apresentadas no Anexo B deste trabalho. 
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trabalho, permitindo maior produtividade e assertividade na escolha da parede trombe para projetos 

de arquitetura. 

Estas recomendações estão apresentadas na figura 71, que toma por base a numeração dos climas 

exposta anteriormente na figura 70 sendo: 

A – Tipo do Fechamento Envidraçado; 

B – Espessura do Canal no interior da Parede Trombe; 

C – Espessura da parede com alta inércia; 

D – Relação da área das aberturas em função da área da superfície envidraçada. 

 

CLIMA ORIENTAÇÃO 
ÁREA DA 

SUPERFÍCIE 
ENVIDRAÇADA A B C D 

1 N 100% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

2 N 100% Bloco de Vidro 0,15m 0,45m 3% 

3 N 100% Vidro Duplo 0,05m 0,45m 3% 

4 S 100% Bloco de Vidro 0,15m 0,45m 3% 

5 N 75% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

6 N 50% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

7 N 50% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

8 S 100% Vidro Duplo 0,15m 0,45m 3% 

9 S 75% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

10 S 50% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

11 S 50% Vidro Duplo 0,10m 0,45m 3% 

Figura 71 - Recomendações projetuais em função da latitude e clima. 
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A partir dos valores obtidos por simulação e tendo posse dos melhores modelos para cada cidade 

analisada, foram elaborados modelos simplificados para cada situação de modo a tornar possível a 

previsão deste componente em diversas localidades por profissionais que venham a propor a 

utilização de paredes trombe em seus projetos a partir de dados climáticos medidos com maior 

facilidade pelos instrumentos disponíveis no mercado ou mesmo pela base de dados climática 

disponíveis nos Institutos de Monitoramento Meteorológico. 

As equações apresentadas a seguir foram obtidas por meio de regressões estatísticas, tornando 

possível estimar a temperatura do ar no interior dos ambientes dotados de paredes trombe para as 

oito cidades analisadas neste trabalho. Encontraram-se então modelos capazes de estimar estas 

variáveis em função da temperatura do ar externo e da radiação solar incidente nas superfícies 

horizontais e de fachada coletora. 

Entende-se por modelo estatístico a representação de processos físicos, econômicos, biológicos 

através de um formalismo matemático que permite que se façam previsões ou interpretações em 

relação ao universo que se pretende modelares. Existem diferentes caminhos nos quais esses 

modelos podem ser usados e desenvolvidos. Seus objetivos primordiais são descrever, explicar ou 

predizer um fenômeno. São exemplos de sua aplicação: predição meteorológica, estudos 

financeiros, detecção de fraude. Os modelos estatísticos podem ser aplicados a quase todas as 

situações em que são requeridos raciocínios formais para sua resolução. 

Estas equações obtidas por meio de regressão encontram-se acompanhadas de seus respectivos 

coeficientes de determinação (R2), que corresponde ao quadrado do coeficiente de correlação (R1). 

Assim a partir do valor do coeficiente de determinação foi possível obter o valor do coeficiente de 

correlação. Para este caso em que as grandezas analisadas são diretamente proporcionais, o 

coeficiente de correlação será sempre positivo. 

Para estas regressões, foram separadas duas condições:  

A primeira refere-se aos valores do desempenho térmico para o inverno de modo a proporcionar o 

mínimo de desconforto por frio e a segunda deve ser utilizada para o verão, no modelo que prioriza 

a ventilação natural. 

Para obter-se a radiação solar incidente no fechamento envidraçado deve-se fazer uso dos modelos 

apresentados anteriormente nas equações 01 a 04. A partir daí, pode-se então estimar inicialmente 

a temperatura superficial na face coletora por meio das equações 37 e 38.  

As regressões aqui desenvolvidas levaram em conta os valores obtidos por simulação 

computacional para as oito cidades analisadas neste trabalho, desconsiderando os valores para os 

horários em que a radiação solar incidente no plano horizontal é nula (período da noite) pois neste 

período a parede trombe perde sua eficiência já que o ar no interior do canal não é aquecido, 

minimizando o seu movimento no interior do sistema trombe.  

A equação para estimar a temperatura superficial da face envidraçada no período de inverno, de 

modo a promover o aquecimento dos ambientes, pode ser definida por: 
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Tsup = 5,76088 + 0,04122 (Hb) + 0,8814 (Te)                           [Eq. 37] 

 

Onde:  Tsup = Temperatura superficial da face envidraçada (ºC); 

 Te = Temperatura Externa (ºC); 

 Hb = Radiação incidente na superfície coletora (W/m²). 

 

Esta equação apresentou um coeficiente de correlação (R1) de 0,943197, que se refere a uma 

correlação muito forte, aproximando os valores calculados por meio deste modelo simplificado dos 

valores obtidos por simulação, conforme apresentado na figura 72. 

 

 

Figura 72 - Relação entre os valores da Temperatura superficial na face envidraçada obtidos por simulação (x) e 
calculados por meio do modelo simplificado (y) para as oito cidades analisadas no inverno. 

Linha do erro zero 

 

Para determinar a Temperatura superficial na face coletora da parede trombe que promove 

ventilação natural no verão pode-se utilizar a equação: 

 

Tsup = 3,67176 + 0,03977 (Hb) + 0,91491 (Te)                           [Eq. 38] 

 

Onde:  Tsup = Temperatura superficial da face envidraçada (ºC); 

 Te = Temperatura Externa (ºC); 

 Hb = Radiação incidente na superfície coletora (W/m²). 

R1 = 0,943197 
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Esta equação apresentou um coeficiente de correlação de 0,968643 que confere uma correlação 

altíssima, conforme pode-se observar na figura 73, que apresenta um comparativo entre os valores 

obtidos por meio da regressão e os valores obtidos por simulação, apresentando valores similares, 

já que os pontos distribuem-se ao longo da reta correspondente ao erro igual a zero, indicando que 

os valores para temperatura superficial calculados tendem a estar sempre próximos aos simulados 

e que, portanto o modelo simplificado corresponde ao comportamento encontrado por meio de 

simulação. 

 

Figura 73 - Relação entre os valores da Temperatura superficial na face envidraçada obtidos por simulação (x) e 
calculados por meio do modelo simplificado (y) para as oito cidades analisadas no verão. 

Linha do erro zero 

 

Observa-se então que é possível determinar a temperatura superficial no coletor da parede trombe 

apenas com dados medidos em estações climáticas, de modo a obter valores confiáveis, com alta 

correlação (valores para "R1" acima de 0,94 nos dois casos), o que garante uma correlação 

fortíssima entre as variáveis. Outra variável importante para a determinação da temperatura no 

interior dos ambientes onde serão inseridos estes dispositivos é a temperatura no interior do vão da 

parede trombe, que depende diretamente das temperaturas superficiais (calculadas anteriormente) 

e da temperatura do ar no exterior dos ambientes. As equações obtidas para esta variável estão 

apresentadas abaixo, com seus respectivos coeficientes de determinação (R2) e correlação (R1). 

 

Ti2 = 4,25968 + 0,91678 (Tsup) – 0,09231 (Te) – 0,01357 (Tsup-Te)2  [Eq. 39] 

 

Ti2 = 2,01076 + 0,35837 (Tsup) + 0,56661(Te)                           [Eq. 40] 

 

Onde:  Ti2 = Temperatura no interior da parede trombe (ºC); 

 Tsup = Temperatura superficial da face envidraçada (ºC); 

 Te = Temperatura Externa (ºC), 

R1 = 0,968643 
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A equação 39 representa os valores obtidos para promover aquecimento no inverno com 

coeficientes de determinação de 0,8792 e correlação de 0,93766, e a equação 40 que apresenta 

seus coeficientes de determinação igual a 0,97447 e correlação de 0,98715 deve ser utilizada 

quando se deseja ventilação natural, no verão. Observa-se que para todos os casos, na estimativa 

da temperatura no interior da parede trombe, obteve-se uma altíssima correlação (acima de 0,9) 

principalmente no modelo que promove a ventilação natural no verão (Figura 74), tornando possível 

calcular esta variável com maior confiabilidade adequando-se aos modelos simulados 

computacionalmente. 

 

Figura 74 - Relação entre os valores da Temperatura no interior do canal da parede trombe obtidos por 
simulação (x) e calculados por meio do modelo simplificado (y) para as oito cidades analisadas no inverno (a) e 

no verão (b). 
Linha do erro zero 

A partir destas equações é possível determinar a temperatura interna dos ambientes dotados de 

paredes trombe e quantificar em seguida a previsão do desconforto térmico dos usuários que 

venham a ocupar estes espaços caso se deseje esta análise horária.  

As equações obtidas por regressão para a temperatura interna dos ambientes dotados de paredes 

trombe dependem diretamente das duas variáveis calculadas acima, de modo que ao aplicá-las seja 

possível estimar o desempenho térmico e possíveis potencialidades de desconforto térmico ao 

longo do ano por meio das análises necessárias por qualquer metodologia já conhecida para 

definição das zonas de conforto. 

Estas equações apresentadas para a Temperatura no interior dos ambientes em alguns casos 

chegou a apresentar um coeficiente de correlação em torno de 0,88, o que embora represente uma 

forte correlação, fica abaixo dos valores obtidos para outras equações obtidas neste trabalho.  

De posse destas equações, é possível estimar a temperatura interna para o verão por meio da 

equação 41 e para o inverno por meio da equação 42, nos espaços que venham a possuir uma 

parede trombe a partir de medições ou estimativas de temperatura e radiação solar em edificações 

construídas no Brasil. 

 

(a)                                                                         (b)      

R1 = 0,93766                                                              R1 = 0,98715      
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Ti = 4,229195 + 0,26926 (Tsup) – 0,01879(Hb) + 0,05918 (Te) + 0,49783 (Ti2)  – 0,01357 (Tsup-Te)2  [Eq. 41] 

 

Ti = 4,86515 + 0,26409 (Tsup) – 0,01796(Hb) + 0,25295 (Te) + 0,28464 (Ti2)  – 0,00116 (HD)     [Eq. 42] 

 

 

Sendo:  Ti = Temperatura no interior dos espaços dotados de paredes trombe (ºC); 

 Te = Temperatura Externa (ºC); 

 HD = Radiação direta Incidente no Plano Horizontal (W/m²); 

 Hb = Radiação Incidente no Plano Inclinado (W/m²); 

 Tsup = Temperatura superficial da face envidraçada (ºC); 

 Ti2 = Temperatura no interior da parede trombe (ºC). 

 

Enquanto a equação 41 apresentou coeficiente de determinação igual a 0,77923 e coeficiente de 

correlação 0,88274, os mesmos coeficientes obtidos para a equação 42 foram 0,82325 e 0,907331 

respectivamente e observa-se na figura 75 que estes valores quando inseridos em um gráfico de 

dispersão (x,y) apresentam boa correlação entre os valores obtidos por simulação e calculado com 

o auxílio das equações obtidas neste trabalho. 

 
Figura 75 - Relação entre os valores da Temperatura no interior do canal da parede trombe obtidos por 

simulação (x) e calculados por meio do modelo simplificado (y) para as oito cidades analisadas no verão (a) e 
no inverno (b). 
Linha do erro zero 

Diante disto, pode-se confirmar a eficiência do modelo aqui proposto que permitirá aos profissionais 

de projeto encontrar o desempenho deste componente quando inserido em edificações localizadas 

em climas brasileiros sem que haja a necessidade de futuras simulações, processo que requer alto 

custo e maiores prazos para elaboração de projeto arquitetônico, além de uma mão de obra 

especializada e escassa no mercado brasileiro. 

a                                                                                    b      
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Este trabalho analisou o potencial de utilização de paredes trombe para climas típicos do Brasil. 

avaliando o desempenho térmico dos ambientes onde este dispositivo foi inserido, considerando 

três tipologias básicas de funcionamento: paredes trombe fechada, para promoção de ventilação 

natural e aquecimento por meio de simulações computacionais utilizando o software energyplus. 

Estas simulações apontaram para um bom desempenho deste componente arquitetônico quanto à 

promoção de conforto térmico, promovendo um amortecimento e um atraso térmico na temperatura 

interna dos espaços dotados deste dispositivo, além de diminuição da necessidade de utilização de 

sistemas mecânicos para aquecimento e refrigeração. 

Ao identificar dentre as 3888 simulações realizadas os melhores modelos para cada cidade 

analisada, constatou-se o seguinte: 

Para a Cidade de Curitiba, o modelo que melhor se adaptou foi o da parede trombe que ocupa 

100% da área de fachada, área das aberturas com 3% da área da parede trombe, vão entre a 

parede e a superfície envidraçada com 0,10m, espessura da parede com 0,45m e fechamento com 

vidro duplo. Observou-se que a tipologia de parede trombe fechada apresentava melhor 

desempenho ao longo do ano, porém, se considerar a ação do usuário ao longo deste período 

pode-se afirmar que para o verão, a parede trombe ventilada proporciona um menor desconforto por 

calor, enquanto no inverno a tipologia fechada proporciona menor desconforto por frio, ao impedir a 

entrada do ar com temperaturas muito baixas, comum neste período do ano. 

Para a cidade de Santa Maria, o modelo que proporcionou menor desconforto total foi o da parede 

trombe com 100% da área de fachada, 3% da área da superfície envidraçada para as aberturas de 

entrada e saída do ar, vão com 0,05m e espessura da parede com 0,45m, além do fechamento da 

superfície envidraçada com vidro duplo. 

Nas cidades de Florianópolis e São Carlos, recomenda-se a parede trombe com 4,0m de largura e 

3% da área deste componente como área das aberturas, vão entre a face coletora e a parede com 

0,15m, espessura da parede com 0,45m e fechamento com blocos de vidro. 

A cidade de Garanhuns também apresentou possibilidade de utilização deste componente, sendo 

que as características recomendadas para este caso são a parede trombe com 4,0m de largura e 

3% da área da superfície envidraçada (vidro duplo) para a área das aberturas e o vão entre a 

parede que deverá ter 0,45m e a face coletora com 0,15m. 

Nas regiões mais quentes (cidades de Campo Grande, Cuiabá e Belém) a largura da parede trombe 

deve ser reduzida, para 75% da área de fachada em Campo Grande e 50% nas demais cidades 

analisadas e os mesmos 3% da área da superfície envidraçada para a área das aberturas de 

entrada e saída do ar, além da espessura da parede com 0,45m e fechamento da superfície 

coletora com vidro duplo e espessura do canal de ar com 0,10m. 

Considerou-se também a latitude do local onde será inserida a parede trombe de modo que em 

algumas localidades (principalmente as que apresentam latitude maior que -15°) situadas próximas 

à linha do equador, este componente deve ser implantado na fachada sul, contrariando as 

recomendações encontradas na literatura clássica sobre o tema, mas justificável pelo fato de que 
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nestas localidades, no verão (período em que se necessita de ventilação natural) quando o índice 

de radiação incidente no plano horizontal é maior, sua trajetória está voltada para o sul. 

O uso de aberturas convencionais (janelas) também foi investigado neste trabalho e embora em 

algumas cidades as aberturas apresentem um desempenho melhor, as paredes trombe ainda assim 

podem proporcionar situações de conforto térmico aos usuários, principalmente quando o usuário 

controla seu funcionamento. 

Diante do exposto anteriormente, pode-se afirmar que seguindo algumas recomendações, as 

paredes trombe podem ser utilizadas nos diversos climas brasileiros de modo a proporcionar maior 

conforto térmico dos usuários ao longo do ano. 

Foi proposto que o uso destes elementos arquitetônicos possibilitassem a interação do usuário com 

o seu funcionamento, atuando como agente ativo nos mecanismos de fechamento das aberturas, 

podendo-se tomar partido das três tipologias consideradas neste trabalho.  

Ao considerar a possibilidade de controle pelo usuário, sugere-se que não há um sistema 

construtivo perfeito, mas que pode ser adaptável às necessidades dos usuários de modo a 

comportar-se de forma otimizada ao longo de todo o ano. 

A utilização de simulações computacionais tem se mostrado uma ferramenta satisfatória na análise 

do desempenho térmico de edificações, por possibilitar a realização das avaliações desejadas em 

tempo reduzido e com confiabilidade similar aos modelos experimentais. O software utilizado, além 

de fornecer dados confiáveis, é capaz de simular a edificação analisada neste trabalho para um ano 

típico de referência em aproximadamente 6 segundos. 

Este trabalho representou o início de uma pesquisa sobre o tema para edificações localizadas no 

Brasil, no entanto, algumas lacunas ainda não foram preenchidas e a partir desta constatação 

surgem algumas possibilidades de trabalhos futuros: 

 Investigar o desempenho térmico de paredes trombe localizadas no Brasil com maior 

espaçamento entre a parede com alta inércia térmica e a face envidraçada, permitindo o 

deslocamento de um maior volume de ar; 

 Investigar o desempenho de paredes trombe no Brasil a partir da inserção de 

sombreamento no interior do canal, que pode diminuir a perda de calor acumulado durante 

o dia no período da noite pela superfície envidraçada; 

 Verificar o desempenho térmico e consumo energético em edificações que apresentem no 

interior da parede trombe um sistema para captação de radiação solar por meio de células 

fotovoltaicas; 

 Avaliar o uso de paredes trombe por meio de simulações em CFD (Computational Fluid 

Dyamics) de modo a investigar melhor as trocas térmicas que ocorrem no interior deste 

sistema; 

 Investigar o uso de materiais multifásicos na composição da parede com alta inércia térmica 

e sua influência no desempenho térmico de edificações; 

 A partir da construção de edificações dotadas deste dispositivo arquitetônico, verificar por 

meio de medições in loco o seu desempenho térmico. 
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As edificações em geral, devem ser cuidadosamente planejadas para minimizar gastos excessivos 

com dispositivos de iluminação e ventilação por meios mecânicos. Artifícios arquitetônicos tais como 

as paredes trombe, devem ter seu potencial investigado para auxiliar a construção de edifícios mais 

adequados ao clima regional, objetivando sempre o maior grau de eficiência energética. 

Para permitir uma avaliação prévia do desempenho deste componente arquitetônico aqui estudado, 

foram elaborados alguns modelos simplificados para que escritórios de arquitetura e profissionais de 

projeto em geral, ao tomarem partido desta estratégia de projeto, possam estimar seu 

comportamento por meio de cálculos, sem a necessidade direta de realização de novas simulações, 

o que demandaria profissionais qualificados e especialistas, além de um maior tempo na elaboração 

dos modelos computacionais. 

Foi também elaborado um aplicativo para dispositivos móveis com os principais resultados aqui 

obtidos de modo a permitir uma maior interação de arquitetos com as recomendações projetuais 

contidas neste documento e assim possibilitar decisões assertivas durante o processo de projeto 

classificando estas recomendações de acordo com o clima de cada localidade. 

É importante salientar que os modelos elaborados neste trabalho foram validados para as 

configurações de paredes trombe estudadas e descritas neste documento, não sendo válidos para 

modelos com tipologias e sistemas construtivos diferentes dos mencionados anteriormente. 

A partir destas observações, pretende-se aprimorar a consciência de que a arquitetura local e a 

produção de edificações devem ser conduzidas de maneira que os profissionais incorporem uma 

linguagem adequada e de características próprias, criando uma tipologia regional, dando uma 

identidade à arquitetura que vem sendo importada ou mal copiada e que perde de vista o mais 

importante: o conforto dos usuários. Frente à crise energética, necessita-se projetar bem para 

reduzir o consumo de energia e levar em conta as condições climáticas do meio, aplicando-se as 

técnicas bioclimáticas. 
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Apêndice A 
 

 

 

Valores obtidos para o desconforto por frio, calor e total em (ºC.h) para todos os modelos orientados 

na fachada norte, simulados nas oito cidades consideradas neste trabalho: 
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Apêndice B 

 

TromBR: Telas do aplicativo para dispositivos móveis: 

 

Apêndice B1: Tela Inicial do aplicativo TromBR 

(Explicação do sistema trombe e das tipologias consideradas neste trabalho) 

 

 

Apêndice B2: Tela de informações sobre o aplicativo TromBR 
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Apêndice B3: Exemplo da tela de recomendações projetuais 

 

 

 






