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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa abordar tópicos relativos à importância do emprego de isolamento 
térmico na construção de edifícios residenciais para minimizar os fluxos de calor entre o 
ambiente externo e o interno. O panorama atual da indústria da construção civil requer que 
sejam considerados os aspectos referentes à sustentabilidade e à eficiência energética. O 
projeto de construção, assim como a sua execução, deve ser pautado em escolhas e condutas 
socialmente, ecologicamente e economicamente responsáveis. A crescente necessidade de se 
diminuir o consumo de recursos finitos e melhor aproveitá-los tem refletido em avanços 
tecnológicos e legais, com o intuito de proporcionar um melhor desempenho térmico das 
edificações e o consequente conforto térmico para os usuários. Normas de desempenho em 
edificações foram elaboradas para atender às necessidades do usuário em termos de 
segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Os projetos de edificações habitacionais devem 
atender aos requisitos mínimos de conforto térmico, acústico e de durabilidade. Adequar-se às 
normas pertinentes, empregando materiais e sistemas mais eficientes, torna-se fundamental. A 
obrigatoriedade da obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para 
edifícios públicos federais novos ou em processo de reabilitação tecnológica (retrofit), está 
prevista para se estender também às edificações residenciais. Portanto, o que atualmente 
representa um diferencial competitivo na construção civil de residências, passará a ser um 
requisito obrigatório no setor. O selo de conformidade, além de representar a racionalização do 
consumo de energia e contribuir positivamente com o meio ambiente, promove a valorização 
do imóvel. A etiquetagem é voluntária, no entanto, é requisito de eficiência energética a ser 
incorporado em alguns processos licitatórios como no Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) e liberação de uma linha de financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES) . Este trabalho foi desenvolvido por meio da pesquisa descritiva e exploratória e teve 
como objetivos fazer um levantamento dos isolantes térmicos empregados na construção civil 
de residências e verificar de que forma o isolamento térmico almejado pode ser conseguido ao 
se combinar isolantes térmicos com os princípios da arquitetura bioclimática e da arquitetura 
sustentável. A análise da localização geográfica em que se dará a construção fornece 
parâmetros que possibilitam tornar as características do local um fator relevante ao nortear a 
escolha da forma e da orientação do edifício no terreno. Para alcançar o condicionamento 
natural da edificação, explorando e potencializando os aspectos favoráveis e buscando 
alternativas construtivas para corrigir ou atenuar os desfavoráveis, utiliza-se os isolantes 
térmicos dispostos de maneira estratégica no projeto, assim como, soluções de renovação 
natural do ar, dispositivos de sombreamento, vegetação, água, revestimentos e cores. Na 
sequência do trabalho de pesquisa foram inseridos conceitos relativos aos mecanismos de 
transferência de calor e às propriedades dos isolantes térmicos. A falha ou ausência de 
isolamento térmico da envoltória da edificação compromete a sua vida útil. Com as variações 
de temperatura, os materiais utilizados na construção sofrem dilatação e retração, muitas 
vezes, não coincidentes em extensão e volume, provocando o surgimento de fissuras e 
permitindo a passagem da umidade. Foram abordadas algumas características dos isolantes 
térmicos de uso convencional na construção civil de residências como o EPS (Isopor®), XPS, 
poliuretano, policarbonato, lã de vidro, lã de rocha, lã de pet, gesso, cortiça, madeira, silicato de 
cálcio, argila expandida, vermiculita, perlita, concreto celular, tijolo solo-cimento, tintas e 
materiais refletivos, como o alumínio. A pesquisa realizada permitiu o conhecimento de 
isolantes térmicos inovadores como os materiais de mudança de fase, aerogel de sílica, vidro 
celular e painel a vácuo. A seleção dos isolantes térmicos e sistemas de isolamento adotados 
no projeto deve priorizar os produtos certificados, que contribuem com o desenvolvimento 
tecnológico e com a redução dos impactos ambientais. 


